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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. χαιρετίζει τις συμφωνίες σχετικά με τα κονδύλια που προορίζονται για τη δικαιοσύνη και 
τις εσωτερικές υποθέσεις (ΔΕΥ)· αναγνωρίζει ότι η συμβολή των διαπραγματευτικών 
ομάδων του Κοινοβουλίου στο τελικό περιεχόμενο των κονδυλίων που προορίζονται για 
τη ΔΕΥ υπήρξε σημαντική, ιδίως όσον αφορά το περιεχόμενο των γενικών και ειδικών 
στόχων, τα ελάχιστα ποσοστά δαπανών σχετικά με τους στόχους, τους δείκτες για τη 
μέτρηση της επιτυχίας των κονδυλίων και τη συνοχή των εσωτερικών και των 
εξωτερικών δράσεων της ΕΕ·

2. εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου της 7 και 8 Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με το ΠΔΠ περιέλαβαν ένα ποσό για 
τον τομέα 3, το οποίο ήταν 16,6 % χαμηλότερο από την πρόταση της Επιτροπής και 
συνεπώς για το υψηλό ποσοστό περικοπών που ανέρχονται σε ποσοστό 23% για το 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και 20% για το Ταμείο ασύλου και μετανάστευσης και το 
Ταμείο ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών· σημειώνει ότι η καθυστερημένη 
ανακοίνωση των στοιχείων για το ΠΔΠ και των ανώτατων ορίων που τίθενται για κάθε 
τομέα πολιτικής δεν βοήθησαν τους διάφορους εισηγητές να αναπτύξουν μια στρατηγική 
προσέγγιση για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο· ζητεί από την Επιτροπή στο 
μέλλον να παράσχει ταυτόχρονα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο όλα τα 
επικαιροποιημένα στοιχεία για το ΠΔΠ.

3. εκτιμά τον εποικοδομητικό ρόλο που διαδραμάτισαν τόσο οι εναλλασσόμενες Προεδρίες 
όσο και η Επιτροπή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στον τομέα της 
δικαιοσύνης· σημειώνει ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια έγκαιρη και ικανοποιητική 
επίλυση των ουσιαστικών θεμάτων·

4. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων, το 
Συμβούλιο –με την υποστήριξη της Επιτροπής– φάνηκε να ενδιαφέρεται περισσότερο να 
χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια για να συμπληρώσουν τους εθνικούς προϋπολογισμούς 
των κρατών μελών, παρά για να προωθήσουν την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και την 
ευρωπαϊκή αλληλεγγύη· αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες οικονομικές και 
χρηματοπιστωτικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, τονίζει εντούτοις ότι οι πόροι 
ΔΕΥ πρέπει πρωτίστως να υπηρετούν ευρωπαϊκά συμφέροντα και να στηρίζουν 
δραστηριότητες με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως είναι το πρόγραμμα 
επανεγκατάστασης της Ένωσης και άλλες δράσεις με ενωσιακό προσανατολισμό· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εξασφάλισε κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για 
τις αποφάσεις προγραμματισμού, σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι οι 
εν λόγω αποφάσεις πληρούν σαφώς τις προϋποθέσεις για κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που ορίζονται στη Συνθήκη· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή και το 
Συμβούλιο πρότειναν να χρησιμοποιηθούν πόροι του Ταμείου ασύλου και 
μετανάστευσης, του Ταμείου ένταξης των υπηκόων τρίτων χωρών και του Ταμείου 
εσωτερικής ασφάλειας για τη χρηματοδότηση δράσεων σε τρίτες χώρες χωρίς να 
διευκρινίζουν τη νομική βάση για κάτι τέτοιο και χωρίς να δίνουν δυνατότητα στο 
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Κοινοβούλιο να αμφισβητήσει μια τέτοια επιλογή·

5. σημειώνει επιπλέον ότι, όσον αφορά τα κονδύλια που προορίζονται για τις εσωτερικές 
υποθέσεις, η συνήθης νομοθετική διαδικασία δεν προβλέπει τη διαπραγμάτευση μιας 
κοινής θέσης μεταξύ της Επιτροπής και του Συμβουλίου, χωρίς την εμπλοκή του 
Κοινοβουλίου, και στη συνέχεια την παρουσίαση αυτής της θέσης στο Κοινοβούλιο ως 
τετελεσμένου γεγονότος· επισημαίνει ότι αν η Επιτροπή δεν είναι πρόθυμη να 
υπερασπισθεί την αρχική της πρόταση, πρέπει να υποβάλει τροποποιημένη πρόταση· 
προτείνει να τεθούν νέες πρακτικές ρυθμίσεις για τις οικονομικές διαπραγματεύσεις, οι 
οποίες θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διοργάνωση ανταλλαγής απόψεων σε 
πρώιμο στάδιο μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων σχετικά με το ρόλο, τη λειτουργία 
και τη προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ· επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
αναλάβει τον ρόλο της ως έντιμου διαμεσολαβητή στις μελλοντικές διοργανικές 
διαπραγματεύσεις·

6. φρονεί ότι είναι επιτακτική ανάγκη να εξακολουθήσει το Κοινοβούλιο να επιμένει σε μια 
προσέγγιση με άξονα την επίτευξη αποτελεσμάτων όσον αφορά την ενωσιακή 
χρηματοδότηση, η οποία δεν θα περιορίζεται μόνο στην ποσότητα των δράσεων που 
υλοποιούνται, αλλά πρέπει επίσης να συνεπάγεται την αξιολόγηση της ποιότητας των 
δράσεων αυτών· συστήνει να προωθηθούν περαιτέρω εκείνοι οι ποιοτικοί δείκτες που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον τελικό απολογισμό της επιτυχίας της 
χρηματοδότησης της ΕΕ και να συμπεριληφθούν σε μελλοντικούς πόρους ΔΕΥ·

7. καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει την ταχεία εκτέλεση των νέων πιστώσεων, την πλήρη 
και αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων ποσών, τη δίκαιη γεωγραφική κατανομή και 
την παροχή βοήθειας σε περιοχές με χαμηλή επίδοση·

8. θεωρεί ότι, δεδομένου ότι οι περικοπές επιβλήθηκαν στο Κοινοβούλιο χωρίς καμία 
τεκμηριωμένη αιτιολόγηση, το Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει έμφαση στους 
συγκεκριμένους τομείς που υπέστησαν τις σημαντικότερες περικοπές, όταν εξετάσει την 
ενδιάμεση αναθεώρηση·

9. φρονεί ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης, το Κοινοβούλιο πρέπει να κάνει 
χρήση του συνόλου των διαπραγματευτικών δυνατοτήτων που του παρέχει η 
συναπόφαση, χωρίς να δέχεται αποφάσεις και στοιχεία που επιβάλλονται από το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο·

10. θεωρεί ζωτικής σημασίας το Κοινοβούλιο να εποπτεύει με τον προσήκοντα τρόπο την 
εφαρμογή των κονδυλίων από την Επιτροπή, και, κατά περίπτωση, από τα κράτη μέλη· 
συστήνει οι αρμόδιες επιτροπές να επανεκτιμήσουν τις προτεραιότητές τους πριν από την 
αναθεώρηση του 2016 προκειμένου να παράσχουν πολιτική καθοδήγηση· σημειώνει ότι η 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
αναλαμβάνει, ως η αρμόδια για τον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών 
υποθέσεων επιτροπή, να δημιουργήσει τον σχετικό μηχανισμό ελέγχου.
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