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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Čoraz rozmanitejšie a komplexnejšie hrozby pre našu bezpečnosť nepoznajú hranice, a preto 
má koordinovaná reakcia na úrovni EÚ a posilnená finančná a technická podpora pre členské 
štáty zásadný význam.

Spravodajca preto podporuje návrh Komisie, na základe ktorého by sa v rokoch 2021 – 2027 
viac ako zdvojnásobilo finančné krytie Fondu pre vnútornú bezpečnosť – nástroja Únie 
na uľahčenie cezhraničnej spolupráce a spoločných operácií, zintenzívnenie výmeny 
informácií a posilnenie spôsobilosti predchádzať organizovanej trestnej činnosti a počítačovej 
kriminalite a bojovať proti nim, ako aj na boj proti terorizmu a radikalizácii. Spravodajca 
zdôrazňuje význam krízového riadenia vrátane prevencie, pripravenosti, odolnosti a riadenia 
následkov, ktoré treba pridať k cieľom politiky nového fondu, pretože ide o základné prvky 
na zaistenie vnútornej bezpečnosti.

Vzhľadom na výsledky priebežného hodnotenia súčasného nástroja ISF-P je hlavnou úlohou 
na nasledujúce obdobie zabezpečiť väčšiu flexibilitu a efektívnosť fondu a znížiť 
administratívne zaťaženie na minimum. Spravodajca to považuje za kľúčovú prioritu a víta 
návrhy Komisie ako krok správnym smerom. Predložené pozmeňujúce návrhy sú zamerané 
na zvýšenie flexibility, pokiaľ ide o vykonávacie opatrenia a činnosti. Takisto je dôležité 
zaistiť, aby požiadavky na podávanie správ boli primerané, relevantné a nezvyšovali 
administratívne zaťaženie príjemcov a správnych orgánov.

Bezpečnosť je prierezovou otázkou, a preto – ako zdôrazňuje Komisia – sú vítané a potrebné 
väčšie synergie a súdržnosť ISF s inými nástrojmi EÚ. Rovnako i bezpečnosť na celosvetovej 
úrovni a opatrenia za hranicami EÚ majú priamy vplyv na vnútornú bezpečnosť Únie. 
Opatrenia vo vzťahu k tretím krajinám by preto mali pokračovať a dostávať podporu z fondu. 
Zároveň musia dopĺňať priority Únie v oblasti vnútornej bezpečnosti a ciele vonkajšej 
politiky v týchto krajinách.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, 
aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Cieľ Únie, ktorým je zabezpečiť 
vysokú úroveň bezpečnosti v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
podľa článku 67 ods. 3 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), by sa 
mal okrem iného dosiahnuť 

(4) Cieľ Únie, ktorým je zabezpečiť 
vysokú úroveň bezpečnosti v priestore 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti 
podľa článku 67 ods. 3 Zmluvy o
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), by sa 
mal okrem iného dosiahnuť 
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prostredníctvom opatrení na predchádzanie 
trestnej činnosti a boja proti nej, ako aj 
prostredníctvom opatrení na koordináciu 
a spoluprácu orgánov presadzovania práva 
a iných vnútroštátnych orgánov členských 
štátov vrátane príslušných agentúr Únie 
a iných príslušných subjektov Únie 
a s príslušnými tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami.

prostredníctvom opatrení na predchádzanie 
trestnej činnosti a boja proti nej, ako aj 
prostredníctvom opatrení na koordináciu a
spoluprácu orgánov presadzovania práva a
iných vnútroštátnych orgánov členských 
štátov vrátane príslušných agentúr Únie a
iných príslušných subjektov Únie a s
príslušnými tretími krajinami a
medzinárodnými organizáciami a 
prostredníctvom civilného krízového 
riadenia.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na dosiahnutie tohto cieľa by sa 
mali na úrovni Únie prijať akcie na účely 
ochrany osôb a tovaru pred hrozbami, ktoré 
majú stále viac nadnárodnú povahu, a na 
podporu činností, ktoré vykonávajú 
príslušné orgány členských štátov. 
Terorizmus, závažná a organizovaná 
trestná činnosť, migrujúce zločinecké 
skupiny, obchod s drogami, korupcia, 
počítačová kriminalita, obchodovanie 
s ľuďmi a so zbraňami a ďalšie typy 
trestnej činnosti zostávajú aj naďalej 
problémom vnútornej bezpečnosti Únie.

(5) Na dosiahnutie tohto cieľa by sa 
mali na úrovni Únie prijať akcie na účely 
ochrany osôb a tovaru pred hrozbami, ktoré 
majú stále viac nadnárodnú povahu, a na 
podporu činností, ktoré vykonávajú 
príslušné orgány členských štátov. 
Terorizmus, závažná a organizovaná 
trestná činnosť, migrujúce zločinecké 
skupiny, obchod s drogami, korupcia, 
počítačová kriminalita, hybridné hrozby, 
obchodovanie s ľuďmi a so zbraňami a
ďalšie typy trestnej činnosti zostávajú aj 
naďalej problémom vnútornej bezpečnosti 
Únie.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade so spoločnými prioritami 
stanovenými na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
vysokú úroveň bezpečnosti v Únii bude 
fond podporovať akcie zamerané na 
riešenie hlavných bezpečnostných hrozieb, 
a to najmä na boj proti terorizmu 

(11) V súlade so spoločnými prioritami 
stanovenými na úrovni EÚ s cieľom zaistiť 
vysokú úroveň bezpečnosti v Únii bude 
fond podporovať akcie zamerané na 
riešenie hlavných bezpečnostných hrozieb, 
a to najmä na boj proti terorizmu 
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a radikalizácii, závažnej a organizovanej 
trestnej činnosti a počítačovej kriminalite, 
a na poskytovanie pomoci a ochrany 
obetiam trestných činov. Fondom sa 
zabezpečí, aby bola Únia a jej členské štáty 
v záujme zabezpečenia skutočnej 
bezpečnostnej únie dobre vybavené aj na 
riešenie vyvíjajúcich sa a vznikajúcich 
hrozieb. Tento cieľ sa bude sledovať 
prostredníctvom finančnej pomoci 
s cieľom podporiť lepšiu výmenu 
informácií, posilniť operačnú spoluprácu 
a zlepšiť vnútroštátne a kolektívne 
kapacity.

a radikalizácii, závažnej a organizovanej 
trestnej činnosti a počítačovej kriminalite, 
a na poskytovanie pomoci a ochrany 
obetiam trestných činov. Fondom sa 
zabezpečí, aby bola Únia a jej členské štáty 
v záujme zabezpečenia skutočnej 
bezpečnostnej únie dobre vybavené aj na 
riešenie vyvíjajúcich sa a vznikajúcich
hrozieb vrátane hybridných hrozieb. Tento 
cieľ sa bude sledovať prostredníctvom 
finančnej pomoci s cieľom podporiť lepšiu 
výmenu informácií, posilniť operačnú 
spoluprácu a zlepšiť vnútroštátne 
a kolektívne kapacity.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) V komplexnom rámci fondu by ním 
poskytovaná finančná pomoc mala 
podporovať najmä policajnú a justičnú 
spoluprácu a prevenciu v oblasti boja proti 
závažnej a organizovanej trestnej činnosti, 
nezákonnému obchodovaniu so zbraňami, 
korupcii, praniu špinavých peňazí, 
obchodovaniu s drogami, trestnej činnosti 
v oblasti životného prostredia, výmenu 
informácií a prístup k nim, boj proti 
terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi, 
zneužívaniu neregulárnych migrantov, 
sexuálnemu vykorisťovaniu detí, distribúcii 
materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí 
a detskej pornografii, ako aj počítačovej 
kriminalite. Z fondu by sa mala tiež 
podporovať ochrana ľudí, verejných 
priestorov a kritickej infraštruktúry proti 
udalostiam súvisiacim s bezpečnosťou 
a účinné riadenie rizík a kríz v oblasti 
bezpečnosti, a to aj prostredníctvom 
rozvoja spoločných politík (stratégií, 
cyklov politík, programov a akčných 
plánov), právnych predpisov a praktickej 
spolupráce.

(Netýka sa slovenskej verzie.)    
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(45) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu, ako aj v súlade s cieľmi 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja prispeje tento fond 
k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci 
ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov 
EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti 
klímy. Počas prípravy fondu a jeho 
implementácie sa identifikujú príslušné 
akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte 
príslušných procesov hodnotenia 
a preskúmania.

(45) V záujme zohľadnenia významu 
boja proti zmene klímy v súlade so 
záväzkami Únie vykonávať Parížsku 
dohodu, ako aj v súlade s cieľmi 
Organizácie Spojených národov v oblasti 
udržateľného rozvoja prispeje tento fond 
k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy 
a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci 
ktorého má 25% rozpočtových výdavkov 
EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti 
klímy v období VFR 2021 – 2027, 
a ročného cieľa na úrovni 30 % čo 
najskôr, najneskôr však do roku 2027. 
Počas prípravy fondu a jeho implementácie 
sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa 
znovu posúdia v kontexte príslušných 
procesov hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Politickým cieľom fondu je 
prispievať k zabezpečeniu vysokej úrovne 
bezpečnosti v Únii, a to najmä 
prostredníctvom boja proti terorizmu 
a radikalizácii, závažnej a organizovanej 
trestnej činnosti a počítačovej kriminalite, 
ako aj poskytovaním pomoci a ochrany 
obetiam trestných činov.

1. Politickým cieľom fondu je 
prispievať k zabezpečeniu vysokej úrovne
bezpečnosti v Únii, a to najmä 
prostredníctvom boja proti terorizmu a
radikalizácii, závažnej, organizovanej 
a medzinárodnej trestnej činnosti,
počítačovej kriminalite a obchodovaniu 
s drogami a s ľudskými orgánmi, ako aj 
poskytovaním pomoci a ochrany obetiam 
trestných činov. Fond zároveň podporuje 
pripravenosť na riziká a krízu v oblasti 
bezpečnosti a ich riadenie.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zlepšiť výmenu informácií medzi 
orgánmi Únie na presadzovania práva, 
inými príslušnými orgánmi a inými 
príslušnými subjektmi Únie, ako aj v rámci 
nich a s tretími krajinami 
a medzinárodnými organizáciami;

a) zlepšiť výmenu informácií medzi 
orgánmi Únie na presadzovania práva, 
inými príslušnými orgánmi a inými 
príslušnými subjektmi Únie vrátane oblasti 
vonkajšej činnosti, ako aj v rámci nich a s
tretími krajinami a medzinárodnými 
organizáciami;

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) podporiť úsilie zamerané na 
posilnenie kapacít v oblasti boja proti
trestnej činnosti vrátane terorizmu 
a predchádzania trestnej činnosti, a to 
najmä prostredníctvom intenzívnejšej 
spolupráce medzi verejnými orgánmi, 
občianskou spoločnosťou a súkromnými 
partnermi vo všetkých členských štátoch.

c) podporiť úsilie zamerané na 
posilnenie kapacít v oblasti boja proti 
trestnej činnosti vrátane terorizmu a
predchádzania trestnej činnosti, a to najmä 
prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce 
medzi verejnými orgánmi, občianskou 
spoločnosťou a súkromnými partnermi vo 
všetkých členských štátoch
a prostredníctvom civilného krízového 
riadenia.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Fond sa v rámci špecifických 
cieľov stanovených v odseku 2 
implementuje prostredníctvom 
vykonávacích opatrení uvedených 
v prílohe II.

3. Fond sa v rámci špecifických 
cieľov stanovených v odseku 2 
implementuje okrem iného 
prostredníctvom vykonávacích opatrení 
uvedených v prílohe II.
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Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia a činnosti uvedené v prílohách II a III by nemali byť vyčerpávajúce, 
ale mali by skôr slúžiť ako usmernenia alebo súbor príkladov, ktoré Európska komisia 
považuje za najvhodnejšie. Ak sa to však považuje za potrebné, členské štáty by mali mať 
možnosť vybrať iné relevantné opatrenia v rámci cieľov fondu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. V rámci cieľov uvedených v článku 
3 a v súlade s vykonávacími opatreniami 
uvedenými v prílohe II sa z fondu podporia 
predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

1. V rámci cieľov uvedených v článku 
3 a prípadne v súlade s vykonávacími 
opatreniami uvedenými v prílohe II sa 
z fondu podporia predovšetkým akcie 
uvedené v prílohe III.

Odôvodnenie

Vykonávacie opatrenia a činnosti uvedené v prílohách II a III by nemali byť vyčerpávajúce, 
ale mali by skôr slúžiť ako usmernenia alebo súbor príkladov, ktoré Európska komisia 
považuje za najvhodnejšie. Ak sa to však považuje za potrebné, členské štáty by mali mať 
možnosť vybrať iné relevantné opatrenia v rámci cieľov fondu.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu 
fondu na obdobie 2021 až 2027 je 2 500 
000 000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu 
fondu na obdobie 2021 až 2027 je 
2 209 725 000 EUR v cenách z roku 2018 
(2 500 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) 1 500 000 000 EUR sa pridelí na 
programy implementované v rámci 
zdieľaného riadenia;

a) 1 325 835 000 EUR v cenách 
z roku 2018 (1 500 000 000 EUR 
v bežných cenách) sa pridelí na programy 
implementované v rámci zdieľaného 
riadenia;

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) 1 000 000 000 EUR sa pridelí na 
tematický nástroj.

b) 833 890 EUR v cenách z roku 
2018 (1 000 000 000 EUR v bežných 
cenách) sa pridelí na tematický nástroj.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. V prípade technickej pomoci na 
podnet členských štátov sa príspevok 
z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 100 % 
celkových oprávnených výdavkov.

Odôvodnenie

Vykonávacie predpisy pre fondy GR HOME v rámci dvoch predchádzajúcich období 
financovania zahŕňali možnosť členských štátov financovať technickú pomoc na podnet 
členských štátov až do výšky 100 % z rozpočtu Únie. V súčasnom návrhu sa táto možnosť 
nepredpokladá, pretože predpisy sa riadia nariadením o spoločných ustanoveniach. 
Vzhľadom na to, že prostriedky pridelené v rámci fondov GR HOME sú v porovnaní 
so štrukturálnymi a investičnými fondmi veľmi malé, ale administratívne zaťaženie je podľa 
návrhu nariadenia o spoločných ustanoveniach v nasledujúcom období ešte vyššie, malo by 
sa toto ustanovenie vzťahovať aj na obdobie po roku 2021.
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