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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 έκθεσή 
της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. σημειώνει τη νέα δομή του τομέα 3 «Ασφάλεια και Ιθαγένεια»· θεωρεί ότι η ένταξη της 
ασφάλειας των τροφίμων, της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, του 
Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων 
στον νέο τομέα 3 είναι συζητήσιμη και δεν αντικατοπτρίζει τον συνολικό στόχο του 
τομέα «Ασφάλεια και Ιθαγένεια»· προτείνει να επέλθει αλλαγή του τίτλου, σύμφωνα με 
το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον:
ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη 
Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»1, σε «Ιθαγένεια, ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη»·

2. είναι της γνώμης ότι το συνολικό ποσό που χορηγείται στον Χώρο Ελευθερίας, 
Ασφάλειας και Δικαιοσύνης δεν αντικατοπτρίζει επαρκώς τη βάσει της Συνθήκης της 
Λισαβόνας ενίσχυση του χώρου και τον μεγαλύτερο αριθμό καθηκόντων και προκλήσεων 
που αυτή η ενίσχυση συνεπάγεται·

3. τονίζει ότι είναι αναγκαία η εξασφάλιση αποτελεσματικής χρήσης και χρηστής 
διαχείρισης των κονδυλίων για να αποφευχθεί μια κατάσταση κατά την οποία τα κράτη 
μέλη προωθούν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα·

4. τονίζει ότι η απλούστευση των δομών χρηματοδότησης, παράλληλα με την παροχή 
ευελιξίας, πρέπει να διατηρεί την προβλεψιμότητα και την αξιοπιστία και ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται επαρκές μερίδιο πόρων για έκαστο στόχο των ειδικών ταμείων·

5. τονίζει ότι οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες πρέπει να αποφέρουν ευρωπαϊκή 
προστιθέμενη αξία και ότι πρέπει να υπάρχει η δέουσα ισορροπία μεταξύ των στόχων 
πολιτικής σε όλα τα ταμεία και προγράμματα·

6. χαιρετίζει την απλούστευση των δομών χρηματοδότησης χάρις στην ίδρυση του Ταμείου 
Ασύλου και Μετανάστευσης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας καθώς και τη 
θέσπιση κανόνων γενικής εφαρμογής σχετικά με τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, τον 
έλεγχο και την υποβολή εκθέσεων, υπό την προϋπόθεση πάντως ότι διατηρείται 
ισορροπία μεταξύ των διαφορετικών προτεραιοτήτων εντός των ταμείων· επισημαίνει ότι 
η απλούστευση των μηχανισμών στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων θα μειώσει τον 
αριθμό των νομικών βάσεων και των κανόνων εφαρμογής τους και θα καταστήσει δυνατή 
την καλύτερη κατανόηση των κανόνων από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

7. θεωρεί ότι ένα δίκαιο μερίδιο των χρηματοδοτικών πόρων πρέπει να διατίθεται δυνάμει 
του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης, ιδιαίτερα προς στήριξη των στόχων του εν 
ισχύι Ταμείου για τους Πρόσφυγες και του εν ισχύι Ταμείου Ένταξης· σημειώνει την 
ιδιαίτερη έμφαση που δίδεται στα μέτρα επανεγκατάστασης και μετεγκατάστασης· τονίζει 
ότι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες πρέπει να αποφέρουν ευρωπαϊκή προστιθέμενη 

                                               
1 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0266.
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αξία και ότι πρέπει να υπάρχει η δέουσα ισορροπία μεταξύ των στόχων πολιτικής·

8. επαναλαμβάνει ότι υπάρχει ήδη προγραμματισμός για νέα στοιχεία, όπως είναι το 
σύστημα PNR της ΕΕ ή η δέσμη μέτρων για τα ευφυή σύνορα· είναι της γνώμης ότι το 
Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας πρέπει να έχει επαρκείς πόρους που να του επιτρέπουν να 
εκπληρώνει τους στόχους του, τονίζει όμως ότι όλες οι δράσεις του Ταμείου πρέπει να 
τηρούν πλήρως τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων· ζητεί να διατεθεί 
χρηματοδότηση για την ανάπτυξη συνοριακών ελέγχων ευαίσθητων σε θέματα 
προστασίας, που σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών·

9. τονίζει ότι είναι αναγκαίο οι δαπάνες του Ταμείου Εσωτερικής Ασφαλείας να 
πραγματοποιούνται με στόχο την ενίσχυση του Χώρου Ελευθερίας, Ασφάλειας και 
Δικαιοσύνης και να εξασφαλίζεται συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά 
την ανάπτυξη συστήματος ομοιόμορφων και υψηλής ποιότητας ελέγχων στα εξωτερικά 
σύνορα· πιστεύει επίσης ότι οι επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό, μέσα μεταφοράς και 
συστήματα πληροφορικής πρέπει να συμβάλλουν στην ικανοποίηση κοινών προτύπων 
ασφαλείας και στην αποτελεσματικότητα των κοινών επιχειρήσεων που συντονίζει ο 
FRONTEX·

10. δηλώνει με έμφαση ότι το πρόγραμμα Δικαιοσύνη λαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση· 
τονίζει την ανάγκη να επιτυγχάνεται η δέουσα ισορροπία μεταξύ των πόρων που 
παρέχονται στους διάφορους στόχους·

11. είναι της γνώμης ότι τα δικαιώματα των παιδιών και οι προσπάθειες προστασίας των 
παιδιών πρέπει να καταστούν στοιχεία ορατά με κονδύλια ειδικής χρηματοδότησης ώστε 
να μπορεί κανείς να ανιχνεύει και παρακολουθεί τη χορήγηση πόρων και να αποτιμά την 
αποτελεσματικότητά τους·

12. χαιρετίζει την πρόταση για το πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια· τονίζει 
ότι η απλούστευση των δομών χρηματοδότησης δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του επιπέδου των χρηματοδοτικών πόρων εν συγκρίσει προς εκείνο των εν ισχύι 
προγραμμάτων για την περίοδο 2007-2013 και, κατά συνέπεια, αποδοκιμάζει την 
πρόταση της Επιτροπής για μείωση των πόρων· ζητεί αύξηση του προϋπολογισμού προς 
προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καταπολέμηση του ρατσισμού, 
της ξενοφοβίας και πάσης μορφής διακρίσεων, ειδικότερα στο πλαίσιο της εντεινόμενης 
μισαλλοδοξίας και κοινωνικής αναταραχής που βιώνει η Ευρώπη ως συνέπεια της 
τρέχουσας χρηματοπιστωτικής κρίσης·

13. αποδοκιμάζει τη στατική προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών 
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, η οποία δεν αντικατοπτρίζει 
οιαδήποτε αύξηση ή διακοπή καθηκόντων· 

14. θεωρεί ότι συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του FRONTEX, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας 
Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΥΥΑ) και της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας 
(Europol) δεν συνάδει με τη σημαντική αύξηση των καθηκόντων τους· παραπέμπει επ’ 
αυτού στην πρόσφατη τροποποίηση της εντολής του FRONTEX, την έναρξη λειτουργίας 
της ΕΥΥΑ και τις προβλεπόμενες δραστηριότητές της, καθώς και στην ίδρυση του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για Εγκλήματα στον Κυβερνοχώρο εντός της Europol·
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15. τονίζει ότι είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί κατάλληλη αξιολόγηση των υφισταμένων 
μέτρων και υπογραμμίζει ότι, πριν από την εκπόνηση νέων νομοθετικών προτάσεων, 
πρέπει να διεξάγονται υποχρεωτικά κατάλληλες αποτιμήσεις αντικτύπου.
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