
AL\1202012EL.docx PE648.629v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL
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Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
Ο Πρόεδρος

27.3.2020

κύριο Johan Van Overtveldt
Πρόεδρο
της Επιτροπής Προϋπολογισμών
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού του 2021, τμήμα III – Επιτροπή (2019/2213(BUD))

Κύριε Πρόεδρε,

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης διαδικασίας, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης 
και Εσωτερικών Υποθέσεων ανέλαβε να υποβάλει γνωμοδότηση στην επιτροπή σας 
σύμφωνα με τα όσα αποφασίστηκαν με γραπτή διαδικασία στις 19 Μαρτίου 2020. 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει τις 
ακόλουθες προτάσεις στις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού του 2021, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

(υπ.) Juan Fernando López Aguilar
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

– έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής επιτροπής για την αλλαγή του 
κλίματος (IPCC) της 8ης Οκτωβρίου 2018 σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη 
κατά 1,5°C1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΣΛΕΕ),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 
δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, 
την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) 
αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, 
(ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για 
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/20122,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας 
Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την 
περίοδο 2014-20203,

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική 
πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική 
διαχείριση4,

– έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 
2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης5,

– έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό 
έτος 20206 και τις επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε 
συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

– έχοντας υπόψη την ενδιάμεση έκθεσή του, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με το 
πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του 
Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας7 και το ψήφισμά του της 10ης Οκτωβρίου 2019 
σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 και τους ίδιους πόρους: Ώρα 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.
3 ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884.
4 ΕΕ C 373 της 20.12.2013, σ. 1.
5 ΕΕ L 168 της 7.6.2014, σ. 105.
6 ΕΕ L xx, ….
7 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0449.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες των πολιτών8,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Πράσινη Συμφωνία9,

– έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της … 2020 σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 2021 (00000/2019),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 93 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A9-0000/2020),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 311 ΣΛΕΕ, η Ένωση προικίζεται με 
επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων πολιτικής της, και ότι ο προϋπολογισμός 
χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους πόρους·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 312 ΣΛΕΕ, το πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο (ΠΔΠ) θεσπίζεται από το Συμβούλιο ομόφωνα, μετά από την έγκριση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο αποφασίζει με την πλειοψηφία των μελών που το 
απαρτίζουν·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον ΠΔΠ λήγει στο τέλος του 2020, και ότι το 2021 θα 
πρέπει να είναι το πρώτο έτος εφαρμογής του επόμενου ΠΔΠ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να διαπραγματευτεί σχετικά με το 
ΠΔΠ από τον Νοέμβριο του 2018, αλλά το Συμβούλιο μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε 
καμία ουσιαστική συζήτηση με το Κοινοβούλιο πέρα από ελάχιστες επαφές στο 
περιθώριο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία 
για την επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει παραταθεί επανειλημμένα· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι σε περίπτωση μη έγκαιρης έγκρισης ενός νέου ΠΔΠ, πολλά 
προγράμματα της ΕΕ ενδέχεται να διακοπούν καθώς θα έχει παύσει να ισχύει η νομική 
τους βάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να συσταθεί ένα 
δίχτυ ασφαλείας υπό τη μορφή προσωρινής παράτασης των ανώτατων ορίων και 
λοιπών διατάξεων που αντιστοιχούν στο τελευταίο έτος του τρέχοντος πλαισίου 
σύμφωνα με το άρθρο 312 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο γ) της 
Συμφωνίας του Παρισιού, οι χρηματοδοτικές ροές πρέπει να είναι συμβατές με την 
πορεία προς χαμηλές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και κλιματικά ανθεκτική 
ανάπτυξη·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα Επιτροπή έχει αυτοχαρακτηριστεί ως γεωπολιτική 
και έχει επιδείξει φιλοδοξία για την αντιμετώπιση των κλιματικών και περιβαλλοντικών 
προκλήσεων, την οποία θεωρεί καθοριστικό στόχο για αυτή τη γενιά·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άσυλο και η μετανάστευση θα παραμείνουν ψηλά στην ατζέντα 
της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η θέσπιση μέτρων αλληλεγγύης, όπως προγράμματα 

8 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0032.
9 Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0005.
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μετεγκατάστασης, επανεγκατάσταση ή εισδοχή για ανθρωπιστικούς λόγους, είναι ζωτικής 
σημασίας εν αναμονή μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης του κοινού ευρωπαϊκού 
συστήματος ασύλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να 
χρειάζονται χρηματοδοτική στήριξη για την υποδοχή και την καταγραφή των ατόμων που 
χρήζουν διεθνούς προστασίας, την επεξεργασία των αιτήσεων ασύλου και την αξιοπρεπή 
επιστροφή των ατόμων χωρίς δικαίωμα παραμονής·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η νόμιμη μετανάστευση υπό ορθή διαχείριση είναι σημαντική 
για την εξασφάλιση μιας κατάλληλης αντίδρασης στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται χρηματοδότηση για την κατάλληλη ένταξη των 
αιτούντων άσυλο·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να φιλοξενεί τον μεγαλύτερο πληθυσμό 
προσφύγων στον κόσμο και επί του παρόντος βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις σχετικά 
με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζει την Τουρκία μετά τη 
λήξη των δεσμεύσεών της στο πλαίσιο της διευκόλυνσης της ΕΕ για τους πρόσφυγες στην 
Τουρκία· 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ 
αποτελεί προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία του χώρου Σένγκεν και την ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική προστασία των 
εξωτερικών συνόρων πρέπει να συμμορφώνεται με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο, με 
σεβασμό, ιδίως, στο δικαίωμα στο άσυλο και στην αρχή της μη επαναπροώθησης· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευρωπαϊκής 
συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής θα αυξήσει τις ευθύνες που αναλαμβάνουν από κοινού 
τα κράτη μέλη και η Ένωση για τα εξωτερικά σύνορα, ενώ τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν 
την πρωταρχική ευθύνη για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων τους· 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξαιρετικά περίπλοκη και διαρκώς εξελισσόμενη φύση των 
απειλών για την ασφάλεια της ΕΕ απαιτεί μια ολοκληρωμένη και συντονισμένη 
προσέγγιση που θα συνδέει την εξωτερική και την εσωτερική διάσταση και θα επενδύει 
στη δημιουργία ικανοτήτων και την ενισχυμένη συνεργασία για τη βελτίωση της 
δυνατότητας της ΕΕ και των κρατών μελών της να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν 
τις εν λόγω απειλές κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτεύχθηκε εν μέρει συμφωνία με το Συμβούλιο όσον αφορά το 
μελλοντικό πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», το οποίο 
συμπεριλήφθηκε στη θέση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι το πρόγραμμα αυτό έχει στρατηγική σημασία για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής 
ιθαγένειας και, ως εκ τούτου, η χρηματοδότηση πρέπει να είναι ανάλογη· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει ένα νέο σκέλος για τις αξίες της Ένωσης που θα 
παρέχει χρηματοδοτική στήριξη σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που 
δραστηριοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και διακρατικό επίπεδο για την προώθηση 
των δικαιωμάτων, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την προστασία και την προώθηση των 
αξιών της Ένωσης και τον σεβασμό του κράτους δικαίου και συμβάλλοντας στον 
δημοκρατικό διάλογο, τη διαφάνεια και τη χρηστή διακυβέρνηση, μεταξύ άλλων σε 
περιπτώσεις όπου υπάρχει συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών· 

Προϋπολογισμός 2021: να υλοποιηθεί με επιτυχία η Πράσινη Συμφωνία…
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1. επιμένει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την απόκριση στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ένωση και αντικατοπτρίζει τον βαθμό φιλοδοξίας των 
κρατών μελών και των θεσμικών οργάνων·

2. εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι δεν δόθηκε προσοχή στην έκκληση 
που απηύθυναν οι επιστήμονες της IPCC, στο πλαίσιο της τελευταίας έκθεσής τους, για 
ριζικά μέτρα που θα επιτρέπουν να καλυφθεί η υστέρηση στην οικολογική μετάβαση, 
υπό το πρίσμα της προειδοποίησής τους ότι η συγκέντρωση CO2 αυξήθηκε την περίοδο 
2018-2019 τρεις φορές ταχύτερα από ό,τι τη δεκαετία του 1960· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι απομένουν λίγα μόνο χρόνια για να αποτραπεί το ενδεχόμενο να καταστεί 
ανεξέλεγκτη η κλιματική αλλαγή και, συνεπώς, μη αναστρέψιμη·

3. σημειώνει ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 
2030 συνιστά τεράστια πρόκληση, ιδίως όσον αφορά τη μόνωση των κτιρίων, την 
ανάπτυξη των δημόσιων μεταφορών και την επίτευξη τόσο μιας αγροτικής μετάβασης 
όσο και μιας κοινωνικά δίκαιης μετάβασης· επιμένει ότι για να στεφθεί με επιτυχία 
αυτή η άνευ προηγουμένου προσπάθεια μέσα σε δέκα μόνο χρόνια, απαιτείται 
επείγουσα δράση, η οποία θα βασίζεται σε έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΕΕ από το 
2021·

...και να προστατευθούν οι πολίτες της ΕΕ από την επόμενη χρηματοπιστωτική κρίση

4. εκφράζει την ανησυχία του για τον κίνδυνο μιας νέας χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως 
επισημαίνεται από τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, υπό το πρίσμα του 
αυξανόμενου παγκόσμιου δημόσιου και ιδιωτικού χρέους (322 % του παγκόσμιου 
ΑΕΠ)· εκφράζει την ανησυχία του για τις πιθανές κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες 
μιας τέτοιας κρίσης —που προβλέπεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) ότι 
θα είναι δέκα φορές χειρότερες από ό,τι μετά το 2008— εάν η ΕΕ δεν εφοδιαστεί με 
νέα μέσα για την προστασία της κοινωνικής συνοχής·

Προϋπολογισμός ανάλογος προς το μέγεθος των προκλήσεων

5. χαιρετίζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το 
επενδυτικό σχέδιο για μια βιώσιμη Ευρώπη, και ιδίως το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης· 
τονίζει ότι αυτά συνδέονται στενά με τις διαπραγματεύσεις για το επόμενο ΠΔΠ και, ως 
εκ τούτου, προϋποθέτουν ένα ισχυρό και αξιόπιστο ΠΔΠ· τονίζει ότι η χρηματοδότηση 
για τυχόν νέες πρωτοβουλίες θα πρέπει να υπολογίζεται επιπλέον της αρχικής πρότασης 
της Επιτροπής και, συνεπώς, να οδηγεί σε υψηλότερα ανώτατα όρια του ΠΔΠ·

6. σημειώνει, ωστόσο, ότι για να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου κατά 40 % έως το 2030, η Επιτροπή εκτίμησε ότι θα χρειαστεί να 
γεφυρωθεί ένα χρηματοδοτικό κενό τουλάχιστον 500 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων κοινωνικής προσαρμογής· θεωρεί ότι το εν λόγω 
χρηματοδοτικό κενό υποτιμάται σημαντικά ακόμη και για τον στόχο του 40 %, και 
πόσο μάλλον για τον στόχο του 55 %, και δεν έχει αντιμετωπιστεί ακόμη ούτε σε 
ενωσιακό ούτε σε εθνικό επίπεδο· τονίζει την επείγουσα ανάγκη για μια ακόμη 
σημαντική αναβάθμιση των πολιτικών και οικονομικών προσπαθειών προκειμένου να 
επιτευχθούν οι εν λόγω στόχοι· πιστεύει ότι η θέσπιση πραγματικών νέων ίδιων πόρων 
αποτελεί καίρια προϋπόθεση για τη γεφύρωση αυτού του κενού· θεωρεί ότι μια δίκαιη 
μετάβαση απαιτεί δίκαιη χρηματοδότηση·
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7. θεωρεί, συνεπώς, ότι το σύνολο του προϋπολογισμού του 2021 πρέπει να 
συμμορφώνεται με τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 
55 %, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την 
Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, και με τις κοινωνικές δεσμεύσεις που ανέλαβε η 
Πρόεδρος της Επιτροπής, προκειμένου να σταλούν τα κατάλληλα μηνύματα στους 
πολίτες και τις επιχειρήσεις της ΕΕ·

8. επαναλαμβάνει ότι η εντολή του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ ορίστηκε στην ενδιάμεση 
έκθεσή του της 14ης Νοεμβρίου 2018 για τα ανώτατα όρια, τα κονδύλια των 
προγραμμάτων, τους ίδιους πόρους και τις διατάξεις ευελιξίας, την ενδιάμεση 
αναθεώρηση και τις οριζόντιες αρχές, όπως η ενσωμάτωση των Στόχων Βιώσιμης 
Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και των διαστάσεων του κλίματος και της ισότητας των φύλων·

9. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων για την περίοδο 
2021-2027 θα πρέπει να καθοριστούν σε 1 324,1 δισεκατομμύρια EUR σε τιμές 2018, 
ποσό που αντιστοιχεί στο 1,3 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ-
27· είναι αποφασισμένο, σύμφωνα με αυτή τη θέση, να προασπίσει έναν 
προϋπολογισμό του 2021 ύψους 192,1 δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές σε 
πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων (1,29 % του ΑΕΕ)·

10. σημειώνει ότι η θέση αυτή συνεπάγεται τα εξής ποσά, σε εκατομμύρια EUR, για το 
2021: 18 179 για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη», 4 613 για το Erasmus+, 2 132 για 
το Ταμείο InvestEU, 883 για το πρόγραμμα για την ενιαία αγορά, 15 645 για το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, 4 256 για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», 
11 716 για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ), 
937 για το πρόγραμμα LIFE, 923 για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης, 676 για το 
μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων στο πλαίσιο του ταμείου για τη 
διαχείριση των συνόρων (ΜΔΣΘ), 228 για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ), και 
247 για το πρόγραμμα «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες»·

11. αποσκοπεί στον ορισμό δεσμευτικών στόχων για τη βιοποικιλότητα και την 
ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος, εκ των οποίων ο δεύτερος θα ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 30 % για το 2021· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να 
θεσπίσει σαφή κριτήρια επιλεξιμότητας για μια αυστηρή και ολοκληρωμένη 
μεθοδολογία όσον αφορά τον καθορισμό και την παρακολούθηση των σχετικών 
δαπανών για το κλίμα και τη βιοποικιλότητα·

Ένα επαρκές και ρεαλιστικό επίπεδο πληρωμών

12. είναι αποφασισμένο να αποφύγει μια νέα κρίση πληρωμών· επαναλαμβάνει ότι το 
συνολικό ανώτατο όριο πληρωμών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον πρωτοφανή όγκο 
εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος του 2020, οι οποίες θα πρέπει να 
διευθετηθούν στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ· σημειώνει περαιτέρω ότι, το 2021, οι 
πιστώσεις πληρωμών θα επικεντρωθούν σε μεγάλο βαθμό στην ολοκλήρωση 
προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· επιμένει, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίσει τη δρομολόγηση νέων προγραμμάτων·

13. επιμένει, συνεπώς, ότι οι πληρωμές θα πρέπει να οριστούν σε κατάλληλο επίπεδο από 
το 2021 προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν δυσκολίες για τους δικαιούχους και 
επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να προασπίσει ένα επίπεδο πληρωμών ύψους 184,7 
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δισεκατομμυρίων EUR σε τρέχουσες τιμές για το 2021·

Σχέδιο έκτακτης ανάγκης για το ΠΔΠ

14. επαναλαμβάνει το αίτημά του για ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την προστασία των 
δικαιούχων και τη διασφάλιση της συνέχισης της χρηματοδότησης σε περίπτωση που 
το τρέχον ΠΔΠ πρέπει να παραταθεί πέραν του 2020· ζητεί από την Επιτροπή να 
υποβάλει ένα τέτοιο σχέδιο χωρίς καθυστέρηση, το οποίο θα περιλαμβάνει την 
παράταση των νομικών βάσεων όπου είναι σκόπιμο·

15. σημειώνει ότι η παράταση των ισχυόντων ανώτατων ορίων του ΠΔΠ θα έχει ως 
αποτέλεσμα 172,2 δισεκατομμύρια EUR σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων το 
2021, ποσό που αντιπροσωπεύει το 1,15 % του ΑΕΕ της ΕΕ σύμφωνα με την εκτίμηση 
της Επιτροπής για το 2018· σημειώνει επίσης ότι, στις αρχές του 2021, θα καταστούν 
διαθέσιμα επιπλέον 3,5 δισεκατομμύρια EUR στο πλαίσιο των μέσων ευελιξίας·

Προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, παροχή διεθνούς προστασίας και διαχείριση 
των μεταναστευτικών ροών, κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλειας

16. ζητεί μια συνεκτική και συνεπή προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της 
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση όλων των τομεακών 
προγραμμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων (ΔΕΥ) στο 
πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, καθώς και όλων των οργανισμών και φορέων του εν λόγω 
τομέα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ), 
ώστε να διατίθενται επαρκείς πόροι για την έγκαιρη εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων που 
έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον συγκεκριμένο τομέα 
πολιτικής·

17. τονίζει την ανάγκη παροχής επαρκούς χρηματοδότησης για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, ώστε το μόνιμο σώμα του να φτάσει γρήγορα στο 
πλήρες δυναμικό των 10 000 συνοριοφυλάκων και λοιπών υπαλλήλων, και να αποκτηθεί 
ο απαραίτητος εξοπλισμός που θα του επιτρέψει να παρέχει αποδοτική και ουσιαστική 
στήριξη στα κράτη μέλη· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να παρασχεθεί κατάλληλη 
χρηματοδότηση στο μέσο για τη διαχείριση των συνόρων και των θεωρήσεων, στο 
πλαίσιο του οποίου παρέχεται βοήθεια στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης·

18. ζητεί να διατεθούν περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι στα κράτη μέλη ειδικά για την 
εξασφάλιση επαρκούς υποδοχής και καταγραφής των αιτούντων άσυλο, για τη 
διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου και για την αξιοπρεπή επιστροφή των ατόμων χωρίς 
δικαίωμα παραμονής, με σαφή προτίμηση στην οικειοθελή επιστροφή·

19. τονίζει ότι θα πρέπει να θεσπιστούν άμεσα μέτρα αλληλεγγύης, ιδίως ένα πρόγραμμα 
μετεγκατάστασης, εν αναμονή μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης των κανόνων της ΕΕ για 
το άσυλο· ζητεί επίσης να συνεχίσει να προβλέπεται στον προϋπολογισμό της ΕΕ 
χρηματοδότηση για τη στήριξη των προσφύγων στην Τουρκία·

20. υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να παρέχεται επαρκής χρηματοδότηση στα κράτη μέλη 
προκειμένου να στηριχθούν οι προσπάθειές τους για ενίσχυση της διασυνοριακής 
συνεργασίας και της δημιουργίας ικανοτήτων για την καταπολέμηση του διεθνικού 
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σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων των 
υβριδικών απειλών, καθώς και της ριζοσπαστικοποίησης που οδηγεί στον βίαιο 
εξτρεμισμό· τονίζει εκ νέου τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν η Ευρωπόλ και η 
Eurojust στην υποστήριξη των κρατών μελών στον τομέα αυτό· υπογραμμίζει επιπλέον 
τον πρόσθετο φόρτο εργασίας του eu-LISA που συνδέεται με την ανάπτυξη των νέων 
βάσεων δεδομένων της ΕΕ και την υλοποίηση της διαλειτουργικότητας· ζητεί να 
διατίθεται επαρκής χρηματοδότηση και προσωπικό στους οργανισμούς αυτούς, ώστε να 
είναι σε θέση να εκπληρώνουν τις εντολές τους·

21. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συστάθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
(EPPO) και ανέλαβε καθήκοντα η Γενική Εισαγγελέας· υπενθυμίζει ότι, λόγω του 
εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα των εργασιών της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει 
ειδικές απαιτήσεις, μεταξύ των οποίων ένα πλήρως ανεξάρτητο και εξαιρετικά ασφαλές 
κέντρο δεδομένων καθώς και υπηρεσίες προστασίας της ασφάλειας, τόσο για τη Γενική 
Εισαγγελέα όσο και για τα κτίρια· επιμένει ότι οι απαιτήσεις αυτές χρήζουν επαρκούς 
χρηματοδότησης· 

22. επιμένει ότι το 2021 θα χρειαστεί να αυξηθεί ο προϋπολογισμός όλων των άλλων 
αποκεντρωμένων οργανισμών ΔΕΥ και του ΕΕΠΔ προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να 
εκπληρώνουν πλήρως τις εντολές τους, και με τον τρόπο αυτό να ενισχύουν την εφαρμογή 
του δικαίου της ΕΕ και την επιχειρησιακή συνεργασία σε επίπεδο Ένωσης· 

Προαγωγή του κράτους δικαίου

23. ζητεί να παρέχεται, κατά προτεραιότητα, επαρκής χρηματοδότηση για τη στήριξη της 
δραστηριότητας οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων φορέων που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της προώθησης των δικαιωμάτων και της ενίσχυσης και 
προώθησης των αξιών της Ένωσης και του κράτους δικαίου, μεταξύ άλλων μέσω του 
μελλοντικού προγράμματος «Πολίτες, ισότητα, δικαιώματα και αξίες», σε μια περίοδο 
που παρατηρείται συρρίκνωση του χώρου για την κοινωνία των πολιτών σε πολλά κράτη 
μέλη·


