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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 návrh rozpočtu na rok 2018 (NR 2018); vyjadruje poľutovanie nad 

znížením viazaných rozpočtových prostriedkov (VRP) aj platobných rozpočtových 

prostriedkov (PRP) v okruhu III v porovnaní s rokom 2017; zdôrazňuje, že tieto 

zníženia nemôžu byť odôvodnené oneskoreniami vo vykonávaní dohodnutých opatrení; 

víta zvýšenie v okruhu III o ďalších 817,1 milióna EUR nad stropom použitím nástroja 

flexibility; zdôrazňuje, že navrhovaná úroveň výdavkov nebude stačiť na pokrytie 

potrieb Únie v oblasti migrácie a bezpečnosti;  

2. zastáva názor, že výrazné zníženie rozpočtu (o 49,7 % v PRP) Fondu pre azyl, migráciu 

a integráciu (AMIF) znižuje význam a naliehavosť jeho politických cieľov; 

spochybňuje tvrdenia Komisie v návrhu rozpočtu na rok 2018, ktoré odôvodňujú 

navrhované zníženie financovania AMIF; víta návrh Komisie posilniť hlavné činnosti 

vrátane pridelených rozpočtových prostriedkov na lepšiu spoluprácu v oblasti 

návratu/readmisie s tretími krajinami, vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že 

potreby na príjem, starostlivosť a integráciu žiadateľov o azyl môže Komisia 

podhodnocovať; zdôrazňuje, že bezpečnosť pre tých, ktorí hľadajú ochranu v Únii, by 

nemala byť nepriaznivo ovplyvnená rozpočtovými škrtmi; 

3. domnieva sa, že v prípade, že nedôjde k dohode o revízii dublinského nariadenia1, 

premiestnenia by sa mali vykonávať aj po septembri 2017, a domnieva sa, že je to 

potrebné vzhľadom na spravodlivé rozdelenie zodpovednosti a solidarity medzi 

členskými štátmi; 

4. vyzýva Komisiu, aby predložila opravný list ihneď po prijatí právnych základov 

týkajúcich sa európskej migračnej agendy, najmä reformy dublinského systému, 

systému vstup/výstup, európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia a 

Európskeho podporného úrad pre azyl (EASO), pričom by sa mali v plnej miere 

zohľadniť ich finančné dôsledky, aby sa zabezpečilo primerané a rýchle financovanie 

účinnej európskej azylovej a migračnej politiky; 

5. pripomína, že spravodlivé a transparentné rozdelenie finančných prostriedkov medzi 

jednotlivé ciele AMIF bolo prioritou Európskeho parlamentu počas rokovaní vedúcich k 

schváleniu tohto fondu; vyzýva Komisiu, aby primerane zvýšila počet rozpočtových 

riadkov v rámci tohto fondu s cieľom zvýšiť čitateľnosť a transparentnosť, pokiaľ ide o 

spôsob, akým sa finančné zdroje pridelené na jednotlivé ciele, a teda do týchto 

rozpočtových riadkov vynaložia; vyzýva predovšetkým Komisiu, aby oddelila výdavky 

na posilnenie spravodlivých stratégií návratu od výdavkov na legálnu migráciu 

a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín vo všetkých budúcich 

návrhoch rozpočtu, ako sa navrhuje v stanoviskách Výboru pre občianske slobody, 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa 

stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie 

žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou 

bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31). 
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spravodlivosť a vnútorné veci v rozpočtoch na roky 2015 a 2016; 

6. zdôrazňuje, že je dôležité, aby bolo k dispozícii cielené financovanie na riešenie 

základných príčin migračnej a utečeneckej krízy; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že z 

rozpočtu Únie by sa mali financovať opatrenia v krajinách pôvodu migrantov, ako aj v 

hostiteľských krajinách utečencov, vrátane opatrení zameraných na riešenie chudoby, 

nezamestnanosti, vzdelávania a hospodárskych príležitostí, ako aj nestability, konfliktov 

a zmeny klímy; 

7. zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú pri 

záchrane životov migrantov a žiadateľov o azyl na vonkajších hraniciach, ako aj pri 

ochrane, podpore a vykonávaní svojich práv; požaduje väčšiu finančnú podporu na 

rozšírenie činností občianskej spoločnosti; 

8. vyjadruje poľutovanie nad značným znížením rozpočtu Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

(ISF) (o 35,6 % v PRP); zdôrazňuje, že vzhľadom na pokračujúcu bezpečnostnú hrozbu 

v Únii by malo byť financovanie ISF dostatočné na poskytovanie pomoci členským 

štátom pri riešení hrozieb v oblasti vnútornej bezpečnosti, najmä cezhraničnej 

organizovanej a závažnej trestnej činnosti, terorizmu a počítačovej kriminality; 

upozorňuje na potrebu dostatočne financovať úsilie o zlepšenie výmeny informácií a na 

boj proti počítačovej kriminalite;  

9. víta financovanie nástrojov na núdzovú pomoc v AMIF (EMAS) a núdzovú 

humanitárnu pomoc v rámci Únie (ESI) vo výške 50 miliónov a 200 miliónov EUR;  

10. berie na vedomie navrhované zvýšenie prostriedkov v návrhu rozpočtu na rok 2018 na 

výdavky a plány pracovných miest pre všetky agentúry v oblasti spravodlivosti a 

vnútorných vecí klasifikované ako agentúry s novými úlohami; vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že tieto navrhované zvýšenia sú nižšie, než aké požaduje väčšina 

agentúr; zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť počet zamestnancov agentúr eu-LISA, 

Eurojust, CEPOL a Europol; požaduje zvýšenie rozpočtu pre Eurojust v dôsledku 

zvýšených požiadaviek na súdnu spoluprácu v Únii, najmä v súvislosti so zriadením 

Európskej prokuratúry; žiada tiež dodatočné finančné zdroje pre Europol vzhľadom na 

jeho zvýšenú pracovnú záťaž bez toho, aby to ovplyvnilo pridelené finančné prostriedky 

pre ostatné agentúry EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí;  zdôrazňuje, že 

dodatočné finančné prostriedky pre Europol a Eurojust by sa mali investovať do 

financovania spoločných vyšetrovacích tímov; víta zvýšenie rozpočtu pre európskeho 

dozorného úradníka pre ochranu údajov so zreteľom na uplatňovanie všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov1; požaduje pridelenie ďalších ľudských zdrojov EASO s 

cieľom podporiť rozšírený mandát, na základe ktorého sa EASO zmení na 

plnohodnotnú agentúru, ktorá bude schopná poskytovať potrebnú operačnú a technickú 

pomoc členským štátom; požaduje pridelenie dostatočných ľudských zdrojov Agentúre 

pre základné práva; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mandát Agentúry pre ľudské 

práva stále obmedzuje jej úlohu pri podpore základných práv; zdôrazňuje, že Agentúra 

                                                 
1  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 

fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. 

EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1). 
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pre základné práva by mala byť schopná poskytovať stanoviská k legislatívnym 

návrhom z vlastnej iniciatívy a že jej mandát by sa mal rozšíriť na všetky druhy práv, 

ktoré sú chránené Chartou základných práv Európskej únie, napríklad aj otázky 

policajnej a justičnej spolupráce; 

11. upozorňuje, že v návrhu Komisie už tretí rok po sebe nie je vyhradená žiadna rezerva v 

rámci stropu okruhu III, čo svedčí o tom, že veľkosť tohto najmenšieho okruhu VFR je 

neaktuálna, na čo Európsky parlament poukázal počas postupu revízie v polovici 

trvania; 

12. berie na vedomie, že Eurojust v súčasnosti čelí výraznému zvýšeniu pracovného 

zaťaženia, ako aj zložitosť a počet prípadov, ktorý sa za posledných päť rokov zvýšil o 

100 %; vyjadruje preto poľutovanie nad znížením operačných výdavkov a počtu 

pracovných miest Eurojustu; zdôrazňuje, že primerané financovanie Eurojustu je 

potrebné na účinné plnenie jeho kľúčovej úlohy v presadzovaní justičnej spolupráce v 

trestných veciach; naliehavo požaduje zvýšenie finančných prostriedkov určených pre 

spoločné vyšetrovacie tímy v dôsledku značného zvýšenia počtu cezhraničných 

trestných prípadov a zjednodušenie, ako aj flexibilnejšie využívanie týchto finančných 

prostriedkov; 

13. žiada, aby sa zvýšilo financovanie boja proti radikalizácii, ktorá vedie k násilnému 

extrémizmu v Únii; nazdáva sa, že tento zámer možno dosiahnuť podporou integrácie a 

bojom proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii. 
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