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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, 
competentă în fond, să includă în raportul său următoarele sugestii:

1. ia act de noua structură a rubricii 3 pentru securitate și cetățenie; consideră că includerea 
„siguranței alimentare”, a Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară, a Oficiului 
Comunitar pentru Soiuri de Plante și a Agenției Europene pentru Medicamente în noua 
rubrică 3 este contestabilă și nu reflectă obiectivul general al rubricii dedicate securității și 
cetățeniei; sugerează să se modifice titlul în conformitate cu Rezoluția Parlamentului din 8 
iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă 
competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii1, titlul propus fiind „Cetățenie, libertate, 
securitate și justiție”;

2. consideră că suma totală dedicată spațiului de libertate, securitate și justiție nu reflectă în 
mod adecvat consolidarea acestui spațiu prin intermediul Tratatului de la Lisabona și 
sarcinile și provocările tot mai importante;

3. subliniază necesitatea de a asigura o utilizare eficace și o bună gestionare a fondurilor 
pentru a evita ca statele membre să își urmărească propriile interese naționale;

4. subliniază că simplificarea structurilor de finanțare, oferind în același timp și flexibilitate, 
trebuie să mențină previzibilitatea și fiabilitatea și că o parte adecvată trebuie garantată 
pentru fiecare obiectiv al fondurilor specifice;

5. subliniază că este necesar ca activitățile finanțate să prezinte o valoare adăugată europeană 
și să existe un echilibru adecvat între obiectivele de politică în cazul tuturor fondurilor și 
programelor;

6. salută simplificarea structurilor de finanțare prin instituirea Fondului pentru azil și 
migrație și a Fondului pentru securitatea internă, precum și normele general aplicabile 
referitoare la programare, gestiune, control și raportare, cu condiția păstrării unui echilibru 
între diferitele priorități din cadrul fondurilor; atrage atenția asupra faptului că 
simplificarea instrumentelor din domeniul afacerilor interne va reduce numărul de 
temeiuri juridice și normele lor de aplicare și va permite o mai bună înțelegere a acestora 
din urmă de către toate părțile interesate;

7. consideră că o parte importantă a resurselor financiare ar trebui alocată în cadrul Fondului 
pentru azil și migrație, în special pentru a sprijini obiectivele aferente actualelor fonduri 
pentru refugiați și pentru integrare; ia act de accentul special asupra măsurilor de relocare 
și transfer; subliniază că este necesar ca activitățile finanțate să prezinte o valoare 
adăugată europeană și să existe un echilibru adecvat între obiectivele de politică;

8. reamintește faptul că au fost deja planificate noi elemente, cum ar fi sistemul PNR al UE 
sau pachetul „frontiere inteligente”; consideră că Fondul pentru securitatea internă ar 
trebui să dispună de resurse financiare adecvate pentru a-i permite să își îndeplinească 

                                               
1 Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.
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obiectivele, subliniind în același timp că toate acțiunile sale trebuie să respecte Carta 
drepturilor fundamentale; solicită finanțare pentru dezvoltarea de controale la frontieră 
care să țină seama de necesitatea protecției și care să respecte în totalitate drepturile 
fundamentale ale migranților;

9. subliniază necesitatea ca utilizarea Fondului pentru securitate internă să reflecte obiectivul 
de a consolida spațiul de libertate, securitate și justiție și de a asigura coordonarea între 
statele membre în ceea ce privește dezvoltarea unui control uniform și de înaltă calitate la 
frontierele externe; consideră, în plus, că investițiile în infrastructură, echipamente, 
mijloace de transport și sisteme TI ar trebui să contribuie la satisfacerea standardelor 
comune de securitate și la eficacitatea operațiunilor comune coordonate de FRONTEX;

10. subliniază că programul „Justiție” beneficiază de o finanțare adecvată; subliniază 
necesitatea de a asigura un echilibru adecvat între fondurile atribuite diferitelor obiective;

11. consideră că eforturile în direcția respectării drepturilor copiilor și protecției acestora ar 
trebui să devină vizibile în cadrul liniilor bugetare specifice, astfel încât sursele de fonduri 
să poată fi recunoscute și monitorizate, iar eficiența fondurilor să poată fi evaluată;

12. salută propunerea referitoare la programul „Drepturi și cetățenie”; subliniază că 
simplificarea structurilor de finanțare nu ar trebui să ducă la reducerea nivelului resurselor 
financiare comparativ cu nivelul disponibil în programele din perioada 2007-2013 și, prin 
urmare, regretă propunerea Comisiei de a reduce finanțarea; solicită o majorare a 
bugetului pentru a promova și proteja drepturile fundamentale și pentru a combate 
rasismul, xenofobia și toate formele de discriminare, în special în contextul unui climat de 
intoleranță și tumult social în creștere de care Europa a dat dovadă în urma actualei crize 
financiare;

13. regretă abordarea statică a finanțării agențiilor din spațiul de libertate, securitate și justiție, 
care nu reflectă extinderea sau restrângerea sarcinilor; 

14. consideră, în special, că bugetul FRONTEX, al Biroului European de Sprijin pentru Azil 
(EASO) și al Oficiului European de Poliție (Europol) nu este în conformitate cu 
extinderea substanțială a sarcinilor acestora; în acest sens, pune în evidență mandatul 
recent modificat al FRONTEX, începerea activității și programul EASO, precum și 
crearea Centrului european de combatere a criminalității informatice în cadrul Europol;

15. subliniază necesitatea unei evaluări adecvate a măsurilor existente și atrage atenția că 
trebuie realizate în mod obligatoriu evaluări corespunzătoare de impact înaintea 
prezentării de noi propuneri legislative.
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