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POBUDE 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun 

kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. poudarja, da so se zaradi migracijske krize, kakršni še nismo bili priča, zgornje meje 

večletnega finančnega okvira 2014–2020, zlasti v razdelku 3, izkazale za prenizke in ne 

ustrezajo utrjevanju območja svobode, varnosti in pravice v skladu z Lizbonsko 

pogodbo ter njegovim vse obsežnejšim nalogam in izzivom, vključno s spopadanjem s 

strukturnim pojavom migracij in varnostnimi zahtevami; opozarja, da je bil Sklad za 

azil, migracije in vključevanje (AMIF) skoraj v celoti porabljen; želi spomniti, da so bili 

obstoječi mehanizmi prilagodljivosti v večletnem finančnem okviru že obsežno 

uporabljeni, zaradi česar se bo korenito zmanjšala finančna prožnost v naslednjih 

proračunskih letih; 

2. zahteva, da se najbolj prizadetim državam kljub temu omogoči, da te mehanizme polno 

izkoristijo, zlasti določbo o izjemnih okoliščinah iz pakta o stabilnosti in rasti; 

3. meni, da bodo na ravni EU potrebna precejšnja dodatna finančna sredstva, da se bo 

mogoče spopasti z vsemi izzivi, povezanimi z migracijo (reševanje, prestrezanje, 

sprejem, registracija, nadzor, nastanitev, prevoz, premestitev, vračanje in vključevanje), 

in humanitarnimi izzivi znotraj in zunaj EU, razviti in uvesti nov, delujoč skupni 

evropski azilni sistem, podpreti premestitev in selitev, upravljati skupne zunanje meje, 

zagotoviti notranjo varnost na schengenskem območju ter spodbuditi vključevanje in 

preprečiti diskriminacijo (zlasti zoper ženske), rasizem in ksenofobijo; 

4. meni, da bi moral proračun EU podpirati politike, ki temeljijo na vključevanju, ne na 

varnosti; poziva, da se pred dodeljevanjem novih sredstev v celoti uporabijo obstoječi 

varnostni instrumenti in možnosti, zlasti ko gre za izmenjavo informacij med 

varnostnimi organi in organi pregona v državah članicah; 

5. pozdravlja ustanovitev novega instrumenta za humanitarno pomoč znotraj EU, zlasti za 

obvladovanje množičnega toka migrantov in beguncev; kljub temu izraža pomisleke 

glede uporabe člena 122(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije kot pravne podlage za 

ustanovitev tega instrumenta, saj Parlament ni bil ustrezno udeležen; izraža 

zaskrbljenost, ker namerava Komisija ta instrument financirati iz razdelka 3 proračuna 

EU, zlasti sklada AMIF, katerega sredstva se že obsežno uporabljajo in že zdaj ne 

zadostujejo; poziva Komisijo, naj za instrument poišče alternativne vire financiranja v 

proračunu EU, da ne bi bilo škodljivih posledic za dejavnosti in programe, ki se 

financirajo iz tega sklada; 

6. pozdravlja novo poglavje v razdelku 3 za nujno pomoč v Uniji; meni, da je treba med 

revizijo večletnega finančnega okvira poskrbeti, da financiranje te „podpore“ v 

prihodnje ne bo všteto v razliko do zgornje meje, hkrati pa bo ponujalo potrebno 

prožnost pri dodeljevanju sredstev, da se bo mogoče prilagoditi dogodkom na terenu in 

spremembam političnih prednostnih nalog; 

7. poziva k pregledu sklada AMIF in k dodelitvi dodatnih sredstev zanj; poudarja, da je 

treba še povečati proračun in število zaposlenih evropskih agencij, ki se spopadajo z 
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migracijskimi pritiski, zlasti Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) in agencije 

Frontex, da bodo lahko državam članicam nudile resnično pomoč in uresničile svoje 

cilje; meni, da je treba zagotoviti zadostna sredstva za operacije iskanja in reševanja, in 

poudarja, da je denar za ta namen trenutno del Sklada za notranjo varnost, kar je 

napačno; 

8. ugotavlja, da je Komisija nedavno podpisala sporazum s Turčijo o pomoči tej državi za 

begunce v višini 6 milijard EUR; je zaskrbljen zaradi uvajanja finančnih instrumentov, 

ki niso del proračuna EU, saj ogrožajo njegovo enotnost in niso sprejeti po rednem 

proračunskem postopku, ki predvideva udeležbo in nadzor Parlamenta; poudarja, da 

Parlament ni bil zaprošen za mnenje v nobeni fazi sprejemanja; je zaskrbljen, kakšne 

posledice utegne ta dogovor imeti za proračun za leto 2017; poudarja, da teh sredstev, 

pa tudi drugih podobnih sredstev, ne bi smeli uporabljati za represivne ukrepe ali druge 

ukrepe, s katerimi bi lahko kršili temeljne pravice; poziva Komisijo, naj natančno 

spremlja uporabo teh sredstev in redno obvešča Parlament; poudarja, da bi morala biti 

podpora EU in držav članic za begunce dodatek k redni razvoji pomoči, ne pa njeno 

nadomestilo; 

9. meni, da ni neposredne povezave med migracijo in terorizmom v Evropi; zahteva nova 

finančna sredstva za boj proti radikalizaciji mladih v EU; meni, da je to mogoče doseči 

s spodbujanjem vključevanja ter z bojem proti diskriminaciji, rasizmu in ksenofobiji; 

prosi, naj se ne zmanjšajo sredstva za projekte, namenjene vzpostavitvi območja 

svobode, varnosti in pravice; 

10. meni, da bi moral imeti Sklad za notranjo varnost na voljo ustrezna finančna sredstva, 

da bo lahko izpolnil svoje cilje, zlasti na področju učinkovitega sodelovanja in 

izmenjave informacij med organi kazenskega pregona držav članic, in poudarja, da 

morajo biti vsi njegovi ukrepi v celoti skladni z Listino EU o temeljnih pravicah; 

11. poziva k povečanju proračunskih sredstev programa za pravice, enakost in 

državljanstvo, namenjenih spodbujanju in varovanju temeljnih pravic ter boja proti 

rasizmu, ksenofobiji in vsem oblikam diskriminacije, zlasti glede na naraščajočo 

nestrpnost v Evropi; 

12. pričakuje, da se bodo migracijski tokovi zaradi trajne politične nestabilnosti in 

konfliktov v številnih regijah ter zaradi premalo zakonitih možnosti za pot v EU za 

prosilce za azil in migrante nadaljevali; zahteva najnovejšo oceno proračunskih potreb 

za odzivanje na izzive, ki se pričakujejo do izteka večletnega finančnega okvira; poziva, 

da se pri pregledu večletnega finančnega okvira v letu 2017 zagotovi čim večja 

prilagodljivost, kar bo omogočilo odzivanje na okoliščine, ki ob njegovem sprejetju niso 

predvidljive; poziva k zadostnemu povečanju razdelkov 3 in 4 ter k vključevanju 

Parlamenta na vseh stopnjah odločanja, tako pri proračunskih kot pri zakonodajnih 

ukrepih. 
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