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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. berie na vedomie navrhnutú mobilizáciu nástroja flexibility v rámci okruhu 3 v návrhu 

všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017 vo výške 530 miliónov EUR, a 

pripomína, že to predstavuje maximálnu sumu, ktorá je v roku 2017 k dispozícii pre tento 

nástroj podľa súčasných pravidiel VFR; opakuje, že rozpočtová flexibilita má svoje 

obmedzenia a môže byť len krátkodobým riešením neočakávaných udalostí, ktoré je následne 

potrebné riešiť v rámci bežných rozpočtových riadkov; zdôrazňuje však, že táto suma 

nepostačuje na riešenie rastúcich výziev; 

2.  uznáva, že finančný dosah súčasných kríz v oblasti vnútornej bezpečnosti a 

humanitárnych a migračných výziev nebol pri prijímaní súčasného VFR v roku 2013 

zohľadnený; pripomína, že nástroj flexibility sa musí používať na jasne určené výdavky, ktoré 

sa nemôžu financovať v rámci limitov stropov dostupných pre jeden alebo viacero okruhov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nevyužila príležitosť spojenú s 

preskúmaním/revíziou VFR v polovici trvania na zodpovedajúcu úpravu stropu okruhu 3;  

3. zdôrazňuje, že aj pri systematickej mobilizácii celého nástroja flexibility v rámci 

okruhu 3 v nadchádzajúcich rokoch nebudú dostupné finančné prostriedky postačovať na 

pokrytie zvýšených potrieb; preto považuje za nevyhnutné, aby sa finančné prostriedky 

spravodlivo rozdelili na základe priorít a v súlade s úplnou transparentnosťou a 

zodpovednosťou;  

4. víta návrh Komisie v súvislosti s revíziou VFR v polovici trvania, ktorého cieľom je 

zlepšenie schopnosti rozpočtu rýchlo a adekvátne reagovať na nepredvídané udalosti; 

upozorňuje najmä na návrh na vytvorenie novej krízovej rezervy Európskej únie, ktorá sa má 

financovať z rozpočtových prostriedkov so zrušenou viazanosťou, ako aj na zdvojnásobenie 

veľkosti nástroja flexibility a rezervy na núdzovú pomoc; zdôrazňuje, že zmeny zavedené 

revíziou VFR v polovici trvania by mali zabezpečiť rozpočtovú stabilitu a predvídateľnosť na 

zvyšnú časť VFR na roky 2014 – 2020; 

5. pripomína, že spravodlivé a transparentné rozdelenie financovania medzi jednotlivé 

ciele Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“) bolo prioritou Parlamentu počas 

rokovaní vedúcich k schváleniu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

516/20141, ktorým sa zriaďuje tento fond; vyzýva Komisiu, aby primerane zvýšila počet 

rozpočtových riadkov v rámci tohto fondu s cieľom zvýšiť čitateľnosť a transparentnosť, 

pokiaľ ide o spôsob, akým sa vynaložia finančné zdroje pridelené na jednotlivé ciele a teda do 

uvedených rozpočtových riadkov; vyzýva predovšetkým Komisiu, aby vo všetkých budúcich 

návrhoch rozpočtu oddelila výdavky na posilnenie spravodlivých stratégií v oblasti návratu od 

výdavkov na legálnu migráciu a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích 

krajín, ako sa navrhuje v bode 12 stanoviska z 24. 9. 2014 Výboru pre občianske slobody, 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu, a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia 

rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 

2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).  
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spravodlivosť a vnútorné veci pre Výbor pre rozpočet k pozícii Rady k návrhu všeobecného 

rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2015 (2014/2040(BUD))1. 

 

                                                 
1  PE536.206v03-00. 
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