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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į naują 3 išlaidų kategorijos „Saugumas ir pilietybė“ struktūrą; mano, jog 
punkto „maisto sauga“, Europos maisto saugos tarnybos, Bendrijos augalų veislių 
tarnybos ir Europos vaistų agentūros įtraukimas į 3 išlaidų kategoriją yra abejotinas ir 
neatspindi visų išlaidų kategorijos „Saugumas ir pilietybė“ tikslų; siūlo pakeisti 
pavadinimą pagal 2011 m. birželio 8 d. Parlamento rezoliuciją „Investicijos į ateitį.
Naujoji daugiametė finansinė programa (DFP), skirta konkurencingai, tvariai ir 
integracinei Europai1 į „Pilietybė, laisvė, saugumas ir teisingumas“;

2. mano, kad bendra laisvės, saugumo ir teisingumo erdvei skirta suma adekvačiai neatspindi 
šios srities stiprinimo pagal Lisabonos sutartį ir augančių uždavinių ir iššūkių;

3. pabrėžia, jog norint, kad valstybės narės siektų ne tik savo nacionalinių interesų, būtina 
užtikrinti veiksmingą lėšų naudojimą ir tinkamą jų valdymą;

4. pažymi, kad supaprastinus finansavimo struktūras ir suteikus joms lankstumo turi būti 
palaikomas nuspėjamumas ir patikimumas, taip pat užtikrinta adekvati lėšų dalis 
kiekvienam konkrečiam tikslui;

5. pažymi, kad finansuojama veikla turi kurti Europos pridėtinę vertę ir kad reikia rasti 
tinkamą pusiausvyrą tarp politikos tikslų, kurie numatyti visuose fonduose ir programose;

6. palankiai vertina tai, kad supaprastinta finansavimo struktūra įsteigus Prieglobsčio ir 
migracijos fondą ir Vidaus saugumo fondą, taip pat bendrosios programavimo, valdymo, 
kontrolės ir duomenų teikimo taisyklės, jei tik išlaikoma skirtingų fondų prioritetų 
pusiausvyra; atkreipia dėmesį į tai, kad supaprastinus priemones vidaus reikalų srityje bus 
sumažintas teisinių pagrindų ir jų įgyvendinimo taisyklių skaičius ir visos 
suinteresuotosios šalys galės geriau jas suprasti;

7. mano, kad tinkamą finansinių išteklių dalį turėtų skirti Prieglobsčio ir migracijos fondas, 
pirmiausia dabartiniams Pabėgėlių fondo ir Fondo integracijai tikslams paremti; pažymi, 
kad ypatingas dėmesys skiriamas įsikūrimo ir perkėlimo priemonėms; pažymi, kad 
finansuojama veikla turi kurti Europos pridėtinę vertę ir kad reikia rasti tinkamą 
pusiausvyrą tarp politikos tikslų;

8. pakartoja, kad naujos priemonės, pvz., ES keleivio duomenų įrašų sistema ar pažangiai 
valdomas sienų dokumentų rinkinys, jau yra suplanuotos; mano, kad Vidaus saugumo 
fondui turėtų būti skirta pakankamai finansinių išteklių, kad būtų galima įgyvendinti jo 
tikslus; kartu pabrėžia, kad visi jo veiksmai turi visiškai atitikti Pagrindinių teisių chartiją; 
ragina skirti finansavimą vystyti apsaugos požiūriu svarbioms sienų kontrolės sistemoms, 
pagal kurias būtų visapusiškai paisoma migrantų pagrindinių teisių;

                                               
1 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0266.
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9. pažymi būtinybę naudoti Vidaus saugumo fondo lėšas laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvei stiprinti ir valstybių narių bendradarbiavimui, susijusiam su vienodos aukštos 
kokybės išorės sienų kontrolės vystymu, užtikrinti; be to, mano, kad investuojant į 
infrastruktūrą, įrangą, transporto priemones ir IT sistemas turėtų būti prisidedama prie 
bendrų saugumo standartų laikymosi ir agentūros FRONTEX koordinuojamų bendrų 
operacijų veiksmingumo;

10. pabrėžia, kad Teisingumo programa yra tinkamai finansuojama; pažymi, kad reikia 
užtikrinti  tinkamą lėšų, skirtų skirtingiems tikslams, pusiausvyrą;

11. laikosi nuomonės, kad vaikų teisės ir vaikų apsaugos pastangos turėtų būti nurodomos 
specialiose biudžeto eilutėse, kad būtų galima sekti ir stebėti lėšas ir vertinti, ar jos 
veiksmingai naudojamos;

12. palankai vertina pasiūlymą dėl Teisių ir pilietybės programos; pabrėžia, kad supaprastinus 
finansavimo struktūras neturėtų sumažėti finansinių išteklių lygis, palyginti su ištekliais, 
kurie skirti dabartinėms 2007–2013 m. programoms. Todėl apgailestauja dėl Komisijos 
pasiūlymo sumažinti finansavimą; ragina didinti biudžetą pagrindinėms teisėms skatinti ir 
saugoti, kovoti su rasizmu, ksenofobija ir visų formų diskriminacija, ypač atsižvelgiant į 
didėjančią netoleranciją ir socialinius neramumus, kurie kilus dabartinei finansų krizei 
pastebimi Europoje;

13. apgailestauja dėl statiško požiūrio į laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės agentūrų 
finansavimą, kuris neatspindi užduočių padidėjimo ar nutraukimo; 

14. mano, kad biudžetas, ypač FRONTEX, Europos prieglobsčio paramos biuro (angl. EASO) 
ir Europos policijos biuro (Europolas), neatitinka jų gerokai padaugėjusių užduočių; 
atkreipia dėmesį į tai, kad neseniai pakeistas FRONTEX įgaliojimas, pradėjo veikti 
Europos prieglobsčio ir paramos biuras ir įsteigtas Europos kovos su elektroniniu 
nusikalstamumu centras prie Europolo.

15. pažymi, kad būtina tinkamai įvertinti esamas priemones ir kad prieš imantis naujų 
iniciatyvų privaloma atlikti tinkamus poveikio vertinimus.
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