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NÁVRHY 

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 

aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. vyjadruje potešenie, že Komisia prijala ambicióznu migračnú agendu EÚ; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Európska rada okrem svojich vyhlásení neprejavila rovnakú 

mieru ambícií a nepodporuje Komisiu; 

2. víta návrh Komisie zaviesť mechanizmus na premiestnenie 40 000 osôb v priebehu rokov 

2016 a 2017 s celkovými nákladmi 240 000 000 EUR; podporuje úsilie niektorých 

členských štátov, ktoré prijali počet migrantov navrhnutý Komisiou a v niektorých 

prípadoch dokonca viac, a zároveň odsudzuje skutočnosť, že pre neochotu určitých 

členských štátov sa ešte stále nedosiahol počet 40 000 osôb; 

3. víta aj odporúčanie Komisie týkajúce sa programu presídľovania a dodatočnú sumu 

vo výške 50 000 000 EUR, ktorá bola vyčlenená na tento účel na roky 2015 a 2016; 

zdôrazňuje, že vyčlenená suma by mala zodpovedať skutočným potrebám v závislosti 

od budúcich migračných tokov, a preto by sa mala primerane upraviť; 

4. víta rozhodnutie zvýšiť prostriedky vyčlenené pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu 

(AMIF) o 57 000 000 EUR v návrhu opravného rozpočtu č. 5 na rok 2015 a o viac než 

169 000 000 EUR (171 900 000 EUR po zmene programovania) v návrhu rozpočtu na rok 

2016; s poľutovaním však konštatuje, že hoci sa v rámci tohto fondu sumy dostupné 

na posilnenie a rozvoj spoločného azylového systému EÚ zvyšujú o viac než 

174 000 000 EUR (161 694 285 EUR po zmene programovania), sumy dostupné 

na pomoc legálnej migrácii, na začlenenie a zlepšenie spravodlivých a účinných stratégií 

návratov sa zasa znižujú o takmer 5 000 000 EUR (+ 9 985 847 EUR po zmene 

programovania); 

5. žiada Komisiu, aby čo najpresnejšie posúdila potreby fondu AMIF do roku 2020 a aby 

na tomto základe predložila návrh zvýšenia prostriedkov v okruhu 3 a podľa potreby ich 

prispôsobené rozdelenie medzi jednotlivé programy vykonávania fondu v rámci revízie 

viacročného finančného rámca, ktorá by sa mala uskutočniť do konca roku 2016; 

zdôrazňuje tiež, že je potrebné, aby toto financovanie prinieslo skutočnú európsku pridanú 

hodnotu a nepodporovalo len existujúce vnútroštátne programy; 

6. prejavuje svoj zámer zmeniť rozpočtovú nomenklatúru fondu AMIF v záujme väčšej 

transparentnosti a lepšej kontroly prideľovania ročných prostriedkov medzi jednotlivé 

vykonávacie programy a nástroje; vyjadruje želanie, aby mohol tento fond v budúcnosti 

využívať väčšie rozpätie flexibility; 

7. víta zvýšenie prostriedkov pre agentúru Frontex o 41 245 000 EUR v návrhu rozpočtu 

na rok 2016; žiada o spoľahlivé údaje o nákladoch na operácie Triton a Poseidon; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani jedenásť rokov po usídlení agentúry Frontex 

vo Varšave nepodpísali Frontex a poľská vláda dohodu o sídle, čo bráni zamestnancom 

agentúry pracovať v optimálnych podmienkach; vyzýva Komisiu, aby poskytla viac 

informácií o návrhu na zmenu mandátu agentúry Frontex, pokiaľ ide o organizovanie 

návratov; 
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8. uznáva, že Rada neurobila škrty v hlavných riadkoch fondov AMIF a ISF (Fond pre 

vnútornú bezpečnosť) v okruhu 3, s dôrazom na to, že by bolo potrebné prostriedky 

zvýšiť; kritizuje však škrty v riadku týkajúcom sa migrácie a azylu v rámci nástroja 

rozvojovej spolupráce (DCI) (– 200 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, 

– 5 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch) a v riadkoch na znižovanie 

chudoby tak v prípade krajín Stredozemia (– 50 miliónov EUR vo viazaných 

rozpočtových prostriedkoch), ako aj v prípade Východného partnerstva (– 12 miliónov 

EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch) a všeobecnejšie nástroja predvstupovej 

pomoci (IPA); domnieva sa, že navrhované škrty sú vo vzťahu k všeobecnej stratégii 

riadenia budúcich tokov migrácie kontraproduktívne; 

9. zdôrazňuje narastajúcu úlohu, ktorú má v budúcnosti zohrávať Európsky podporný úrad 

pre azyl pri riadení azylu; konštatuje, že zvýšenie počtu zamestnancov úradu len o štyri 

osoby je zjavne nedostatočné a že zníženie jeho prostriedkov nezahŕňajúcich pripísané 

príjmy v návrhu rozpočtu na rok 2016 je v úplnom protiklade so skutočnými súčasnými 

potrebami; 

10. uznáva úlohu Europolu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a konkrétne jeho činnosti 

v boji proti zločineckým sieťam, čo si vyžaduje ďalších zamestnancov na najmenej troch 

novovytvorených neuralgických miestach; upozorňuje, že zvýšenie jeho plánu pracovných 

miest iba o troch pracovníkov nepostačuje na plnenie týchto mimoriadne náročných úloh a 

že finančné prostriedky, ktoré mu boli pridelené v návrhu rozpočtu na rok 2016, 

nezabezpečujú dostatočné zdroje na to, aby tieto úlohy vykonával primerane; 

11. žiada, aby agentúry SVV nepodliehali znižovaniu alebo automatickému prerozdeľovaniu 

svojich zamestnancov; vyzýva na vypracovanie skutočnej strednodobej a dlhodobej 

stratégie pre tieto agentúry; 

12. víta plánované zvýšenie finančných prostriedkov pre azyl a prisťahovalectvo v návrhu 

rozpočtu na rok 2016; zdôrazňuje, že nevyčerpané finančné prostriedky možno presunúť 

do iných rozpočtových riadkov s cieľom reagovať na nepredvídané problémy a udalosti, 

ako napríklad tie, ktoré sa uvádzajú v európskej migračnej agende; 

13. považuje za nevyhnutné pozorne sledovať využívanie všetkých finančných prostriedkov 

súvisiacich s prisťahovalectvom, najmä pokiaľ ide o postupy uzatvárania zmlúv a 

zadávania zákaziek subdodávateľom, vzhľadom na mnohé prípady podvodov a zlého 

hospodárenia, ku ktorým došlo v členských štátoch. 
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