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NÁVRHY 

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

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

1. vzhľadom na bezprecedentnú naliehavú situáciu v oblasti migrácie zdôrazňuje, že sa 

ukázalo, že existujúce stropy viacročného finančného rámca na obdobie 2014 – 2020, 

najmä pokiaľ ide o okruh 3, sú nedostatočné a primerane neodrážajú v Lisabonskej 

zmluve stanovené posilnenie v oblasti slobody, bezpečnosti a práva a stále väčšie 

množstvo úloh a problémov v tejto oblasti, vrátane riešenia štrukturálneho javu migrácie a 

požiadaviek na bezpečnosť; pripomína, že Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) je 

už takmer vyčerpaný; pripomína, že dostupné mechanizmy flexibility v rámci VFR sú už 

vo veľkej miere vyčerpané, čo vedie k výraznému obmedzeniu finančnej flexibility 

dostupnej v nadchádzajúcich rozpočtových rokoch; 

2. aj keď sú mechanizmy flexibility v rámci VFR už značne využívané, žiada, aby z nich, 

najmä z doložky o výnimočných okolnostiach, ktorá je súčasťou Paktu stability a rastu, 

mohli v plnej miere profitovať najviac postihnuté členské štáty; 

3. domnieva sa, že na úrovni EÚ sú potrebné ďalšie významné finančné zdroje, aby bolo 

možné riešiť problémy týkajúce sa migrácie (záchranu, zadržanie, prijímanie, registráciu, 

kontrolu, ubytovanie, dopravu, premiestňovanie, navracanie a integráciu) a zaoberať sa 

humanitárnymi problémami v Únii a mimo nej, vypracovať a zaviesť nový skutočne 

spoločný európsky azylový systém, podporovať presídľovanie a premiestňovanie, 

spravovať spoločné vonkajšie hranice, zabezpečiť vnútornú bezpečnosť schengenského 

priestoru, podporovať integráciu a brániť diskriminácii (najmä žien), rasizmu a xenofóbii; 

4. domnieva sa, že z rozpočtu EÚ by sa mali podporovať politiky zamerané viac na 

integráciu než na bezpečnosť; žiada, aby sa v plnej miere využívali existujúce 

bezpečnostné nástroje a možnosti predtým, ako sa rozhodne o vyčlenení ďalších 

finančných prostriedkov, najmä pokiaľ ide o výmenu informácií medzi agentúrami 

pôsobiacimi v oblasti bezpečnosti a presadzovania práva v členských štátoch; 

5. víta vytvorenie nástroja na poskytovanie humanitárnej pomoci v EÚ, najmä v záujme 

riešenia problému hromadného prílevu migrantov a utečencov; vzhľadom na nedostatočné 

zapojenie Parlamentu však vyjadruje pochybnosti, pokiaľ ide o voľbu článku 122 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie ako právneho základu pre vytvorenie tohto nového 

nástroja; vyjadruje znepokojenie v súvislosti so zámerom Komisie financovať nástroj v 

rámci okruhu 3 VFR, a najmä Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, ktorý sa už využíva 

mimoriadne intenzívne a v ktorom nie je dostatočné množstvo prostriedkov; vyzýva 

Komisiu, aby hľadala ďalšie spôsoby financovania tohto nástroja z rozpočtu EÚ s cieľom 

zamedziť nepriaznivému vplyvu na opatrenia a programy financované v rámci Fondu pre 

azyl, migráciu a integráciu; 

6. víta doplnenie okruhu 3 o novú kapitolu o poskytovaní núdzovej pomoci v rámci Únie; 

zastáva názor, že revízia VFR musí zabezpečiť budúce financovanie tejto „podpory“ nad 

rámec stropov a takisto zaručiť flexibilitu potrebnú nato, aby sa vyčlenenie zdrojov 

prispôsobilo situácii na mieste a zmenám politických priorít; 
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7. žiada o preskúmanie Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a o to, aby mu boli pridelené 

väčšie zdroje; zdôrazňuje, že treba ďalej zvýšiť rozpočet a posilniť personálne obsadenie 

európskych agentúr zaoberajúcich sa migračným tlakom, najmä Európskeho podporného 

úradu pre azyl (EASO) a Frontexu, aby mohli členským štátom poskytovať skutočnú 

podporu a zaručiť plnenie ich cieľov; domnieva sa, že na pátracie a záchranné operácie by 

sa mali poskytnúť dostatočné  prostriedky, a poukazuje na to, že prostriedky vyčlenené na 

pátracie a záchranné operácie sú v súčasnosti nesprávne začlenené do Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť (ISF); 

8. berie na vedomie, že Komisia nedávno uzavrela s Tureckom dohodu o nástroji pre 

utečencov v Turecku, do ktorého sa má vložiť 6 miliárd EUR; vyjadruje znepokojenie nad 

vytváraním finančných nástrojov mimo rozpočtu EÚ, keďže ohrozujú jednotnosť rozpočtu 

a obchádzajú rozpočtový postup, ktorý podlieha parlamentnej kontrole a jeho zapojeniu; 

zdôrazňuje, že v žiadnej fáze procesu prijímania neprebehli konzultácie s Parlamentom; je 

znepokojený tým, aký vplyv môže mať táto dohoda na rozpočet na rok 2017; zdôrazňuje, 

že tento fond, ako aj iné podobné fondy, by nemal podporovať represívne opatrenia alebo 

akékoľvek opatrenia, ktorými by sa mohli porušovať základné práva; žiada Komisiu, aby 

dôkladne monitorovala využívanie týchto finančných prostriedkov a pravidelne 

informovala Európsky parlament; zdôrazňuje, že podpora utečencov zo strany EÚ a 

členských štátov by mala byť doplnkom, a nie náhradou pravidelnej rozvojovej pomoci; 

9. domnieva sa, že medzi migráciou a terorizmom v Európe neexistuje žiadna priama väzba; 

žiada o ďalšie finančné prostriedky na boj proti radikalizácii mladých ľudí v EÚ; nazdáva 

sa, že tento zámer možno dosiahnuť podporou integrácie a bojom proti diskriminácii, 

rasizmu a xenofóbii; žiada, aby neboli znížené finančné prostriedky na projekty zamerané 

na vytvorenie priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; 

10. nazdáva sa, že Fond pre vnútornú bezpečnosť by mal obsahovať primerané finančné 

zdroje, ktoré umožnia plniť jeho ciele, najmä v oblasti účinnej spolupráce a výmeny 

informácií medzi agentúrami členských štátov pôsobiacimi v oblasti presadzovania práva, 

pričom zdôrazňuje, že všetky opatrenia v rámci fondu musia byť v súlade s Chartou 

základných práv EÚ; 

11. vyzýva na zvýšenie rozpočtu programu Práva, rovnosť a občianstvo určeného na podporu 

a ochranu základných práv a boj proti rasizmu, xenofóbii a všetkým formám 

diskriminácie, najmä v súvislosti s rastúcou neznášanlivosťou v Európe; 

12. očakáva, že migračné toky budú pokračovať vzhľadom na pretrvávajúcu politickú 

nestabilitu a konflikty v mnohých regiónoch a na chýbajúce legálne možnosti, pokiaľ ide 

o prístup žiadateľov o azyl a migrantov do EÚ; žiada aktualizovaný odhad rozpočtových 

potrieb, aby bolo možné reagovať na výzvy očakávané do konca VFR; žiada, aby poskytlo 

preskúmanie VFR v roku 2017 čo najväčšiu flexibilitu VFR, aby bola prispôsobená jeho 

schopnosť reagovať v situáciách, ktoré sa nedali predvídať v okamihu jeho prijatia; žiada 

o primeranú revíziu smerom nahor okruhov 3 a 4 a o zapojenie Parlamentu vo všetkých 

fázach rozhodovania, pokiaľ ide o rozpočtové a legislatívne opatrenia; 
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