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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 δυσαρέσκειά 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· 
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» (120 000 000 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 37 100 000 EUR και να 
δεσμευτούν 27 300 000 EUR από το ποσό αυτό για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας 
με τη δημιουργία υπο-θέσης «Καταπολέμηση όλων των μορφών έμφυλης 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 70 600 000 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 
10 300 000 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 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 χρηματοδότηση για την 
αύξησή τους από 10 400 000 EUR σε 17 100 000 EUR, και 23 επιπλέον θέσεις στον 
πίνακα προσωπικού του Οργανισμού· τονίζει ότι η αιτούμενη πρόσθετη χρηματοδότηση 
θα επιτρέψει στον Οργανισμό να ανταποκρίνεται στα διαρκώς αυξανόμενα αιτήματα των 
κρατών μελών· 

3. επισημαίνει τη μικρή αύξηση (+ 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 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 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· 

4. θεωρεί ότι η μικρή αύξηση της χρηματοδότησης (+ 1,8%) που προτείνεται για το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας 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 Κέντρο, 
προκειμένου να αναπτύξει πλήρως την επιχειρησιακή του ικανότητα και να ανταποκριθεί 



PE654.091v01-00 4/5 PA\1209553EL.docx

EL

αποτελεσματικά στις πιο πρόσφατες εξελίξεις του φαινομένου των ναρκωτικών, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19· ζητεί, συνεπώς, 
την αύξηση του προϋπολογισμού του Κέντρου σε 18 100 000 EUR· 

5. 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%, χωρίς μεταβολή στον αριθμό των μόνιμων υπαλλήλων και του 
λοιπού προσωπικού· υπενθυμίζει ότι ο Οργανισμός καλείται να προσφέρει αυξημένη 
επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη και, κατόπιν σχετικού αιτήματος, δρομολόγησε 
πρόσφατα νέες πρωτοβουλίες, όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Χρηματοοικονομικού και 
Οικονομικού Εγκλήματος και το Εργαστήριο Καινοτομίας, που απαιτούν πρόσθετη 
χρηματοδότηση· αναμένει ότι τα καθήκοντα του Οργανισμού θα επεκταθούν περαιτέρω 
το 2021, με την επικείμενη αναθεώρηση της εντολής του Οργανισμού· θεωρεί, επομένως, 
ότι θα πρέπει να διατεθούν στον Οργανισμό 184 900 000 EUR σύμφωνα με το αίτημά 
του· ζητεί να προστεθούν άλλες 63 θέσεις στον πίνακα προσωπικού του Οργανισμού·

6. τονίζει τη σημασία της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων για τη διασφάλιση της 
λειτουργίας του χώρου Σένγκεν· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) στο πλαίσιο αυτό, και ζητεί να 
αυξηθεί σημαντικά ο προϋπολογισμός του για το 2021, σε 838 000 000 EUR, ώστε να 
μπορέσει ο Οργανισμός να δημιουργήσει και να εκπαιδεύσει το μόνιμο σώμα του και να 
αγοράσει δικό του εξοπλισμό, για να μπορέσει να αναπτυχθεί αποτελεσματικά και να 
προσφέρει επιχειρησιακή στήριξη στα κράτη μέλη στα εξωτερικά σύνορα·

7. λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) ότι θα επεξεργαστεί 
πληροφορίες ισοδύναμες με 4.300 υποθέσεις και 2.000 έρευνες κατά το πρώτο έτος 
λειτουργίας της· αναμένει ότι ο φόρτος εργασίας θα αυξηθεί περαιτέρω κατά τα προσεχή 
έτη· υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι εισαγγελική αρχή με υποχρεωτικές 
αρμοδιότητες· επισημαίνει με ανησυχία το χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης που 
προτείνεται στο σχέδιο προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2021· τονίζει ότι θα απαιτηθεί 
σημαντική αύξηση της χρηματοδότησης σε 55 000 000 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, και να 
προσλάβει τους 140 Ευρωπαίους Εντεταλμένους Εισαγγελείς και τα 219 μέλη του 
προσωπικού της· 

8. 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·

9. εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μείωση κατά 0,4% του προϋπολογισμού του 
Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· ζητεί να αυξηθούν, 
αντιθέτως, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και οι πιστώσεις πληρωμών του 
Οργανισμού σε 24 600 000 EUR· ζητεί να προστεθούν στον πίνακα προσωπικού του 
Οργανισμού δύο θέσεις AD6 και δύο θέσεις έκτακτων υπαλλήλων της ομάδας 
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καθηκόντων IV· επισημαίνει ότι, χωρίς επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, 
ο Οργανισμός ενδέχεται να μην είναι σε θέση να εκτελεί έργα που ανταποκρίνονται σε 
προσδιορισμένες ανάγκες· 

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 ο Οργανισμός όσον αφορά 
την ψηφιοποίηση και τον διαρκώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας· ζητεί να διατεθούν στον 
Οργανισμό 17 επιπλέον θέσεις και να αυξηθεί αντίστοιχα ο προϋπολογισμός του σε 
43 800 000 EUR· 

11. χαιρετίζει την προτεινόμενη αύξηση των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων και των 
πιστώσεων πληρωμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 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 Υπηρεσίας με 50 επιπλέον θέσεις· υπενθυμίζει ότι η Υπηρεσία σκοπεύει 
να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο προσωπικού όπως ζητήθηκε για το 2021 καθ’ όλη τη 
διάρκεια της νέας περιόδου προγραμματισμού, αλλά τονίζει ότι θα χρειαστεί πρόσθετο 
προσωπικό σε περίπτωση που εγκριθεί ο νέος κανονισμός για τον Οργανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο· τονίζει ότι το πρόσθετο προσωπικό θα ενισχύσει τις 
επιτόπιες επιχειρήσεις, την ανάπτυξη και την παροχή κατάρτισης, την ενημέρωση και 
ανάλυση, τα πρακτικά εργαλεία, τις δραστηριότητες διακυβέρνησης και τα διοικητικά 
καθήκοντα.


