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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju ziņojumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. pieņem zināšanai 3. izdevumu kategorijas „Drošība un pilsoniskums” jauno struktūru; 
uzskata, ka pārtikas drošības, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes, Kopienas Augu 
šķirņu biroja un Eiropas Zāļu aģentūras iekļaušana jaunajā 3. izdevumu kategorijā ir 
apšaubāma un neatspoguļo drošības un pilsoniskuma politikas vispārējos mērķus; ierosina 
mainīt tās nosaukumu uz „Pilsoniskums, brīvība, drošība un tiesiskums” saskaņā ar 
Parlamenta 2011. gada 8. jūnija rezolūciju par ieguldījumu nākotnē — jauna daudzgadu 
finanšu shēma (DFS) konkurētspējīgai, ilgtspējīgai un iekļaujošai Eiropai1;

2. ņem vērā to, ka vispārējais brīvības, drošības un tiesiskuma jomai paredzētais finansējums 
pienācīgi neatspoguļo šīs jomas nostiprināšanu saskaņā ar Lisabonas līgumu un tās aizvien 
pieaugošos uzdevumus un problēmjautājumus;

3. uzsver nepieciešamību nodrošināt līdzekļu efektīvu izmantošanu un labu pārvaldību, lai 
nepieļautu to, ka dalībvalstis īsteno tikai savas intereses;

4. uzsver, ka, vienkāršojot finansēšanas struktūras, jāsaglabā paredzamība un uzticamība, 
vienlaikus nodrošinot elastīgumu, un ka katram īpašo fondu mērķim jāparedz atbilstoša 
finansējuma daļa;

5. uzsver, ka finansētajām darbībām jāsniedz Eiropas pievienotā vērtība un ka visos fondos 
un programmās jānodrošina atbilstošs līdzsvars starp politikas mērķiem;

6. atzinīgi vērtē finansēšanas struktūru vienkāršošanu, izveidojot Patvēruma un migrācijas 
fondu un Iekšējās drošības fondu un pieņemot vispārēji piemērojamos noteikumus par 
programmu sagatavošanu, pārvaldību, kontroli un ziņojumu sniegšanu, ar nosacījumu, ka 
tiek saglabāts līdzsvars starp šo fondu dažādajām prioritātēm; norāda, ka iekšlietu jomas 
instrumentu vienkāršošana samazinās juridisko pamatu un to īstenošanas noteikumu skaitu 
un padarīs šos noteikumus saprotamākus visām ieinteresētajām personām;

7. uzskata, ka pienācīga finanšu līdzekļu daļa ir jāpiešķir Patvēruma un migrācijas fondam, it 
īpaši pašreizējā Bēgļu fonda un Integrācijas fonda mērķu atbalstam; ņem vērā īpašo 
uzmanību, kas veltīta pārcelšanas un pārvietošanas pasākumiem; uzsver, ka finansētajām 
darbībām jāsniedz Eiropas pievienotā vērtība un ka ir jānodrošina atbilstošs līdzsvars starp 
politikas mērķiem;

8. atkārtoti uzsver, ka jau tiek plānotas jaunas programmas, piemēram, ES PDR sistēma un 
viedrobežu pasākumu kopums; uzskata, ka Iekšējās drošības fonda rīcībā jābūt 
pietiekamiem finanšu līdzekļiem, lai tas varētu īstenot savus mērķus, vienlaikus uzsverot, 
ka visām tā darbībām pilnībā jāatbilst Pamattiesību hartai; prasa piešķirt finansējumu 
tādas aizsardzības ziņā jutīgas robežkontroles ieviešanai, kurā pilnībā tiktu ievērotas 
migrantu pamattiesības;

                                               
1 Pieņemtie teksti, P7_TA(2011)0266.



PE489.475v02-00 4/5 AD\913238LV.doc

LV

9. uzsver, ka Iekšējās drošības fonda izdevumiem ir jāatspoguļo mērķis nostiprināt brīvības, 
drošības un tiesiskuma telpu un ka ir jānodrošina koordinācija starp dalībvalstīm attiecībā 
uz vienotas un kvalitatīvas ārējo robežu kontroles sistēmas izveidi; turklāt uzskata, ka 
ieguldījumiem infrastruktūrā, aprīkojumā, transportlīdzekļos un IT sistēmās ir jāveicina 
kopējo drošības standartu ievērošana un jāpalielina FRONTEX aģentūras koordinēto 
kopīgo operāciju efektivitāte;

10. uzsver, ka programmai „Tiesiskums” ir piešķirts atbilstošs finansējums; uzsver, ka ir 
jānodrošina atbilstošs līdzsvars starp līdzekļiem, kas piešķirti dažādajiem mērķiem;

11. uzskata, ka centieni bērnu tiesību un bērnu aizsardzības jomā ir jāatspoguļo īpašās 
finansējuma pozīcijās, lai varētu izsekot un pārbaudīt piešķīrumus un novērtēt to 
efektivitāti;

12. atzinīgi vērtē priekšlikumu Tiesību un pilsonības programmai; uzsver, ka finansēšanas 
struktūras vienkāršošana nedrīkst izraisīt finanšu līdzekļu apjoma samazināšanos 
salīdzinājumā ar to apjomu, kas ir pieejams pašreizējās, proti, 2007.–2013. gada 
laikposma, programmās, un tāpēc pauž nožēlu par Komisijas priekšlikumu samazināt 
finansējumu; prasa palielināt līdzekļus pamattiesību veicināšanai un aizsardzībai un 
rasisma, ksenofobijas un visu veidu diskriminācijas apkarošanai, it īpaši saistībā ar aizvien 
pieaugošo neiecietību un sociālajiem nemieriem, ko Eiropā izraisījusi pašreizējā finanšu 
krīze;

13. pauž nožēlu par statisko pieeju aģentūru finansēšanai brīvības, drošības un tiesiskuma 
jomā, kas nekādi neatspoguļo izvirzīto uzdevumu palielināšanos vai to pārtraukšanu; 

14. uzskata, ka it īpaši FRONTEX aģentūras, Eiropas Patvēruma atbalsta biroja un Eiropas 
Policijas biroja (Eiropols) budžets neatbilst to būtiski palielinātajiem uzdevumiem; šajā 
sakarībā norāda uz nesenajām izmaiņām FRONTEX aģentūras pilnvarās, Eiropas 
Patvēruma atbalsta biroja jau uzsāktajām un vēl paredzētajām darbībām un Eiropas 
Kibernoziegumu centra izveidi Eiropolā;

15. uzsver, ka pienācīgi jāizvērtē pašreizējie pasākumi un ka pirms jaunu likumdošanas 
priekšlikumu ierosināšanas obligāti jāveic pienācīgs ietekmes novērtējums.
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