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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.

εκφράζει τη λύπη του του για το γεγονός ότι οι προτεινόμενες πιστώσεις αναλήψεων
υποχρεώσεων για το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», ύψους
90 600 000 EUR, είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι είχε ζητήσει αρχικά το Κοινοβούλιο,
και αντιστοιχούν σε μείωση κατά 9,9 % σε σχέση με το 2020· ζητεί, σύμφωνα με τη
θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, που εγκρίθηκε στις 17 Απριλίου 2019, να
αυξηθούν οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε 265 000 000 EUR και να
δημιουργηθεί νέα θέση του προϋπολογισμού για την «προώθηση και προστασία των
αξιών της Ένωσης» (120 022 637 EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων)· ζητεί,
σύμφωνα με τη μερική συμφωνία που επιτεύχθηκε με το Συμβούλιο, να αυξηθούν οι
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων στο πλαίσιο της θέσης του προϋπολογισμού για το
πρόγραμμα «Δάφνη» σε 35 030 020 EUR και να δεσμευτούν 27 340 504 EUR από το
ποσό αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας με τη δημιουργία της υπο-θέσης
«Πρόληψη και καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας κατά γυναικών και
κοριτσιών, και της ενδοοικογενειακής βίας»· ζητεί την περαιτέρω αύξηση των
πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων της θέσης του προϋπολογισμού «Προώθηση της
δραστηριοποίησης των πολιτών και της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή της
Ένωσης» σε 70 604 598 EUR, τη μετονομασία της θέσης του προϋπολογισμού
«Προώθηση της ισότητας και των δικαιωμάτων» σε «Προώθηση της ισότητας, των
δικαιωμάτων και της ισότητας των φύλων», και τη δέσμευση ποσού 10 252 689 EUR
για την «Προώθηση της ισότητας των φύλων και της ενσωμάτωσης της διάστασης του
φύλου» με τη δημιουργία νέας υπο-θέσης·

2.

επισημαίνει τη μικρή αύξηση, κατά 0,5 %, των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων
και των πιστώσεων πληρωμών του προγράμματος «Δικαιοσύνη»· ζητεί, σύμφωνα με τη
θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα
«Δικαιοσύνη», που περιλαμβάνεται στο ψήφισμά του της 14ης Νοεμβρίου 2018,
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027, να αυξηθεί
περαιτέρω η χρηματοδότηση του εν λόγω προγράμματος το 2021 κατά 6 800 000 EUR
συνολικά, ώστε να φτάσει τα 50 500 000 EUR· τονίζει ότι η δικαστική συνεργασία, η
κατάρτιση των δικαστικών και η αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη θα πρέπει
να ενισχυθούν με τη βοήθεια των αρμόδιων οργανισμών ΔΕΥ της Ένωσης·

3.

εκφράζει την ανησυχία του για τη μείωση των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων για
το Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης (ΤΑΜΕ) σε σύγκριση με το 2020,
δεδομένης της συνεχούς πίεσης που αντιμετωπίζουν οι εθνικές αρχές για το άσυλο, με
τα κενά όσον αφορά την κατάλληλη υποδοχή των αιτούντων άσυλο και καθυστερήσεις
στις διαδικασίες για το άσυλο στα κράτη μέλη· ζητεί να αυξηθούν κατά 14 % οι
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών για το ΤΑΜΕ, ώστε να
εξασφαλιστούν επαρκείς πόροι·

4.

ζητεί επίσης τη δημιουργία χωριστών θέσεων του προϋπολογισμού για το μελλοντικό
Ταμείο ασύλου, μετανάστευσης και ένταξης και το μελλοντικό μέσο για τη διαχείριση
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των συνόρων και των θεωρήσεων για καθέναν από τους ειδικούς στόχους των εν λόγω
προγραμμάτων, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για όλους τους στόχους
των προγραμμάτων και να βελτιωθεί η αναγνωσιμότητα και η διαφάνεια όσον αφορά
την ετήσια κατανομή των χρηματοδοτικών πόρων, διευκολύνοντας έτσι τον έλεγχο της
υλοποίησης των προγραμμάτων·
5.

εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τη συνεχιζόμενη απώλεια ζωών στη Μεσόγειο·
είναι της γνώμης ότι απαιτείται μια πιο μακροπρόθεσμη προσέγγιση των επιχειρήσεων
έρευνας και διάσωσης (SAR), δεδομένου ότι η SAR δεν μπορεί να ανατεθεί
αποκλειστικά σε μη κρατικούς φορείς· θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει
νομοθετική πρόταση για τη δημιουργία ταμείου έρευνας και διάσωσης για την
υποστήριξη αποστολών SAR στη Μεσόγειο· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δημιουργία
νέας γραμμής του προϋπολογισμού για το εν λόγω ταμείο, με σκοπό την ενθάρρυνση
της διάσωσης ζωών και την επίδειξη αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών κατά τη
πραγματοποίηση των επιχειρήσεων SAR, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα
θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στη ζωή και της αρχής
της μη επαναπροώθησης·

6.

εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι σημαντικές περικοπές
χρηματοδότησης που προτείνονται για το πρόγραμμα ανταλλαγών, βοήθειας και
κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία
(πρόγραμμα «Pericles IV») θα θέσουν σε κίνδυνο την επιτυχία του προγράμματος
συνολικά· θεωρεί ότι η χρηματοδότηση για το 2021 θα πρέπει να αυξηθεί σε
950 000 EUR, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα μπορέσει να
συμβάλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της παραχάραξης του ευρώ και της σχετικής
απάτης·

7.

λαμβάνει υπόψη την πρόταση για αύξηση των πιστώσεων του Οργανισμού της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου
(Ευρωπόλ) κατά 11,5 %· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανάπτυξη και
οι επιχειρησιακές δραστηριότητες της Ευρωπόλ το 2021 θα παρεμποδιστούν χωρίς
αύξηση του μόνιμου προσωπικού· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπόλ καλείται να προσφέρει
αυξημένη ανάλυση και επιχειρησιακή στήριξη, εργαλεία και καινοτομία στις αρχές
επιβολής του νόμου των κρατών μελών στο πλαίσιο της τρέχουσας εντολής της, και,
κατόπιν σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το
Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού και Οικονομικού Εγκλήματος και το
Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν πρόσθετη χρηματοδότηση· τονίζει επίσης την
ανάγκη να προσαρμοστεί η Ευρωπόλ στην έξαρση νέων δραστηριοτήτων τα τελευταία
χρόνια και στις αλλαγές του τοπίου στον τομέα της εγκληματικότητας κατά τη διάρκεια
της έξαρσης της νόσου COVID-19· αναμένει ότι τα καθήκοντα της Ευρωπόλ θα
επεκταθούν περαιτέρω το 2021 με την επικείμενη αναθεώρηση της εντολής της
Ευρωπόλ, αλλά τονίζει ότι η απόφαση για πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να ληφθεί
μόνο μετά το πέρας της νομοθετικής διαδικασίας· θεωρεί, επομένως, ότι θα πρέπει να
διατεθούν στην Ευρωπόλ 184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά της· ζητεί να
προστεθούν επιπλέον 63 θέσεις στον πίνακα προσωπικού της Ευρωπόλ·

8.

επισημαίνει τη μικρή αύξηση, κατά 3 %, των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και
των πιστώσεων πληρωμών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL)· ζητεί πρόσθετη
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χρηματοδότηση για την αύξησή τους από 10 400 000 EUR σε 16 264 976 EUR, και 21
επιπλέον θέσεις στον πίνακα προσωπικού του CEPOL· θεωρεί ότι οι πρόσθετοι πόροι
θα πρέπει να επιτρέψουν στον CEPOL να ενισχύσει την κατάρτιση σχετικά με την
πολυμορφία και να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των κρατών μελών·
9.

θεωρεί ότι η μικρή αύξηση της χρηματοδότησης, της τάξεως του + 1,8 %, που
προτείνεται για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και
Τοξικομανίας (EMCDDA) δεν επαρκεί για τη συμμόρφωση προς τις νομικές
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τον Κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης και από
τις συμβάσεις μίσθωσης τις οποίες έχει συνάψει· τονίζει, επιπλέον, ότι θα πρέπει να
διατεθεί πρόσθετη χρηματοδότηση στο EMCDDA, προκειμένου να αναπτύξει πλήρως
την επιχειρησιακή του ικανότητα και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις πιο
πρόσφατες εξελίξεις του φαινομένου των ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένων των
επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19· επισημαίνει ότι η αξία λιανικής αγοράς
ναρκωτικών στην Ευρώπη εκτιμάται σε 30 δισεκατομμύρια EUR ετησίως· ζητεί,
συνεπώς, την αύξηση του προϋπολογισμού του EMCDDA σε 18 100 000 EUR·

10.

θεωρεί ότι η προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) είναι
ανεπαρκής υπό το φως των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Eurojust όσον αφορά τον
διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας· ζητεί να διατεθούν στη Eurojust 21 επιπλέον
θέσεις και να αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του σε 44 068 531 EUR·

11.

λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα
επεξεργαστεί πληροφορίες ισοδύναμες με 4.300 υποθέσεις οι οποίες θα παράγουν
τουλάχιστον 2.000 δικές τους ποινικές έρευνες κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της·
αναμένει ότι ο φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω κατά τα προσεχή έτη και θα
φτάσει τις 3.700 ποινικές έρευνες το 2027, εν μέρει εξαιτίας του κινδύνου αύξησης των
περιπτώσεων απάτης που επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης, που
συμβαδίζει με τη συνολική αύξηση της χρηματοδότησης της Ένωσης στο επόμενο
ΠΔΠ και στο σχέδιο ανάκαμψης· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι
εισαγγελική αρχή με υποχρεωτικές αρμοδιότητες· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για
το χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης που προτείνεται στο σχέδιο γενικού
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 και για το
προσωπικό που αντιπροσωπεύει μόνο το ήμισυ του αιτήματος της Ευρωπαϊκής
Εισαγγελίας· θεωρεί ότι μια τέτοια πρόταση θα επηρέαζε σημαντικά την ικανότητα του
νέου φορέα να αρχίσει τις δραστηριότητές του και να εκπληρώσει την εντολή του·
τονίζει ότι θα απαιτηθεί σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης σε 55 500 000 EUR,
προκειμένου να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να εκπληρώσει τη νομική
υποχρέωσή της για τη μετάφραση του τεράστιου όγκου εγγράφων που διαβιβάζονται σε
δικαστές σε εθνικό επίπεδο, να καλύψει προσλήψεις και δαπάνες σχετικές με το
προσωπικό και να προσλάβει τους 140 Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς και τα
219 μέλη του προσωπικού της·

12.

εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μείωση κατά 0,4 % του προϋπολογισμού του
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)· ζητεί
επιτακτικά να αυξηθούν οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πληρωμών του FRA
σε 24 679 000 EUR, ώστε να μπορέσει ο FRA να συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές
εργασίες που έχουν αποδειχθεί χρήσιμες για τη χάραξη πολιτικής της Ένωσης· θεωρεί
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αναγκαία τη στήριξη του FRA στις πρόσθετες προσπάθειές του για την παρακολούθηση
των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, ιδίως ενόψει
ενός πιθανού δεύτερου κύματος κατά τη διάρκεια του 2021· ζητεί την προσθήκη 4
θέσεων στον πίνακα προσωπικού του FRA· επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς
οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, ο FRA ενδέχεται να μην είναι σε θέση να
εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται σε προσδιορισμένες ανάγκες, όπως και να
παρακολουθεί επαρκώς τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ένωση, συνεισφέροντας στην
αντιμετώπιση των διακρίσεων και του ρατσισμού, την προάσπιση των θεμελιωδών
δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, και την υποστήριξη
της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων των θυμάτων·
13.

τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων για τη διασφάλιση
της λειτουργίας και της περαιτέρω ολοκλήρωσης του χώρου Σένγκεν· επισημαίνει τον
αντίκτυπο της επιδημικής έξαρσης της COVID-19 στον εν λόγω τομέα· επισημαίνει τον
ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex), στον
συντονισμό και την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων·
σημειώνει ότι το προτεινόμενο επίπεδο χρηματοδότησης του Frontex για το 2021
παραμένει χαμηλότερο από το δημοσιονομικό δελτίο της πρότασης της Επιτροπής για
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή1, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ικανότητα
του Frontex να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφυλάκων και
ακτοφυλάκων έως το 2024· υπογραμμίζει ότι, ενώ ο προϋπολογισμός του Frontex είχε
ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να απαιτούνται έκτακτοι
πόροι· ζητεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του για το 2021, σε 804 268 491 EUR, ώστε
να μπορέσει ο Frontex να δημιουργήσει και να εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να
αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά και
έγκαιρα και να προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη στα εξωτερικά
σύνορα· τονίζει ότι αυτό το καθήκον απαιτεί συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα
και προτείνει οι πρόσθετοι πόροι να χρησιμοποιηθούν επίσης για την ενίσχυση των
παρατηρητών του Frontex για την τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για τη
διάσωση ζωών στη θάλασσα·

14.

χαιρετίζει την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των
πιστώσεων πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)
κατά 16,5 %, αλλά εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο αριθμός των θέσεων στον
πίνακα προσωπικού του δεν έχει αυξηθεί αναλόγως· ζητεί, συνεπώς, να ενισχυθεί ο
πίνακας προσωπικού της EASO με 50 επιπλέον θέσεις· τονίζει ότι θα χρειαστεί
πρόσθετο προσωπικό σε περίπτωση που εγκριθεί ο νέος κανονισμός για τον Οργανισμό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο· υπενθυμίζει ότι οι επιχειρησιακές
δραστηριότητες της EASO έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια για την
αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης και για την παροχή βοήθειας στα κράτη
μέλη όσον αφορά την υποδοχή των αιτούντων άσυλο και τη δρομολόγηση των
διαδικασιών ασύλου, ιδίως στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των εξωτερικών
συνόρων της Ένωσης· τονίζει ότι η EASO έχει επίσης αναλάβει διάφορες νέες
αποστολές στους τομείς της μετεγκατάστασης μετά από αποβίβαση· τονίζει ότι το
πρόσθετο προσωπικό θα ενισχύσει τις επιτόπιες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και την
παροχή κατάρτισης, την ενημέρωση και ανάλυση, τα πρακτικά εργαλεία, τις

1

COM(2018)0631.
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δραστηριότητες διακυβέρνησης και τα διοικητικά καθήκοντα, ενώ η πίεση στα εθνικά
συστήματα για τη μετανάστευση και το άσυλο εξακολουθεί να είναι υψηλή, δεδομένου
του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων ασύλου·
15.

λαμβάνει υπόψη τη μείωση κατά 5 % των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και την
αύξηση κατά 12 % των πιστώσεων πληρωμών για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τη λειτουργική διαχείριση συστημάτων ΤΠ μεγάλης κλίμακας στον χώρο
ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης (eu-LISA)· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο
του eu-LISA στη δημιουργία του EES, του ETIAS, του συστήματος ECRIS-TCN και
στη διαχείριση και εποπτεία του Eurodac, του VIS και του SIS, καθώς και στη
διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των συστημάτων ΤΠ, για να εξασφαλίζεται
ταχύτερη παροχή ποιοτικών δεδομένων στις αρχές διαχείρισης των συνόρων και
επιβολής του νόμου· ζητεί, σύμφωνα με το αίτημα του eu-LISA, 14 επιπλέον μέλη
προσωπικού για την υποστήριξη της ασφάλειας των δικτύων πληροφοριών και των
βάσεων δεδομένων, του έργου για την επέκταση των επιχειρησιακών χώρων του euLISA και των δραστηριοτήτων του διοικητικού συμβουλίου·

16.

υπενθυμίζει ότι η ανεξάρτητη και ποιοτική ερευνητική δημοσιογραφία, μέσω της
παροχής ποιοτικών τεκμηριωμένων πληροφοριών, της καταπολέμησης της
παραπληροφόρησης, της ευαισθητοποίησης των πολιτών και της αποκάλυψης
παραπτωμάτων ή εγκλημάτων, αποτελεί ουσιώδες στοιχείο μιας εύρυθμης
δημοκρατίας· τονίζει ότι η δημοσιογραφία σε ολόκληρη την Ένωση αντιμετωπίζει
σοβαρά προβλήματα, ιδίως την έλλειψη οικονομικών πόρων, η οποία απειλεί την
ανεξαρτησία ή την επιβίωσή της· ζητεί μια νέα προπαρασκευαστική ενέργεια που θα
βασίζεται στο επιτυχημένο πιλοτικό έργο IJ4EU του 2018 και θα δημιουργήσει ένα
ταμείο στήριξης έκτακτης ανάγκης που θα συμβάλει στην προστασία των
δημοσιογράφων σε ολόκληρη την Ένωση και θα στηρίξει την παραγωγή ανεξάρτητου
δημοσιογραφικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας προς το δημόσιο συμφέρον,
διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συνεχή εμπιστοσύνη του κοινού στα
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης.
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