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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 celkové zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov pre fond 
AMIF o 15,4 % (– 172 miliónov EUR) v porovnaní s rokom 2019; vyjadruje 
poľutovanie nad znížením viazaných rozpočtových prostriedkov určených na 
posilnenie a rozvoj spoločného európskeho azylového systému (CEAS) a zlepšenie 
rozdeľovania zodpovednosti medzi členské štáty (– 29,5 %) v porovnaní s rokom 
2019; pripomína, že je dôležité zabezpečiť primeranú finančnú kapacitu na zlepšenie 
integrácie a opätovné začlenenie migrantov, ktorí sa nútene alebo dobrovoľne vrátili 
do tretej krajiny, a splnenie potrieb v oblasti núdzovej pomoci členských štátov 
vystavených migračnému tlaku; vyjadruje sklamanie nad tým, že v rozpočte fondu 
AMIF nie sú zahrnuté finančné rezervy na financovanie aktualizovaných dublinských 
právnych predpisov a nových systémov Únie pre presídľovanie, ktorý by mohli byť 
prijaté v roku 2020; navrhuje v rezerve vyčleniť sumu na dočasné opatrenia pre 
vyloďovanie v Únii a premiestňovanie osôb zachránených v Stredozemnom mori; 
žiada, aby sa v záujme uvoľnenia finančných zdrojov trustový fond EÚ pre Afriku a 
regionálne programy rozvoja a ochrany pre severnú Afriku, ktoré v prvom rade 
podporujú vonkajšie politiky Únie, financovali z okruhu IV rozpočtu Únie (Globálna 
Európa), a nie z fondu AMIF v rámci okruhu III (Bezpečnosť a občianstvo);

2. zdôrazňuje, že na núdzovú pomoc v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) sa 
navrhuje vyčleniť nízka suma (8,5 milióna EUR); žiada Komisiu, aby túto sumu 
starostlivo a realistickejšie prehodnotila s prihliadnutím na prípadné potreby členských 
štátov v oblasti núdzovej pomoci v rámci fondu ISF, ako je napríklad riadenie 
bezpečnostných incidentov; 

3. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov agentúr v oblasti spravodlivosti a 
vnútorných vecí, ako sú Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) (41,5 %), európska 
pohraničná a pobrežná stráž (EBCG) (34,6 %), Agentúra Európskej únie pre odbornú 
prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (14 %), Európske monitorovacie 
centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (7,7 %), Agentúra Európskej únie 
pre základné práva (FRA) (5,4 %), Eurojust (5,2 %) a Europol (2,1 %) v porovnaní s 
rozpočtom na rok 2019;  

4. poukazuje na to, že rozpočet európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (EBCG) sa v 
roku 2020 zvýšil o 34,8 % (+ 108 miliónov EUR), čo je zďaleka najväčší nárast medzi 
všetkými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí; pripomína, že Dvor 
audítorov ako súčasť postupu udeľovania absolutória za rok 2017 zistil, že členské štáty 
nadhodnotili finančné potreby EBCG v roku 2017; zdôrazňuje, že po stanovení cieľa 
poskytnúť európskej pohraničnej a pobrežnej stráži viac ľudských zdrojov (10 000 
príslušníkov pohraničnej stráže do roku 2027) sa počet migrantov nelegálne 
prichádzajúcich do Únie morskou alebo pozemnou cestou v porovnaní s 
predchádzajúcimi rokmi výrazne znížil; navrhuje, aby sa takéto zvýšenie zdrojov 
využilo aj na záchranu životov na mori; vyjadruje poľutovanie nad významným 
rozdielom medzi viazanými rozpočtovými prostriedkami pridelenými európskej 
pohraničnej a pobrežnej stráži v roku 2020 (420 miliónov EUR) a sumou pridelenou 
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úradu EASO (133 miliónov EUR); navrhuje zvýšiť rozpočet a personálne obsadenie 
úradu EASO, aby mohol lepšie plniť úlohy, ktorými bol poverený;

5. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov Európskej prokuratúre (70,5 %); 
pripomína, že Európska prokuratúra má dôležitú úlohu pri vyšetrovaní a trestnom 
stíhaní podvodov súvisiacich s finančnými prostriedkami Únie, a upozorňuje, že jej 
treba poskytnúť dostatočné finančné zdroje, aby bola do decembra 2020 plne funkčná; 

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepostupovala v súlade s rozpočtovou 
požiadavkou Europolu a navrhla, aby bolo financovanie tejto agentúry znížené o 30 
miliónov EUR v roku 2020; konštatuje, že zníženie viazaných rozpočtových 
prostriedkov pre agentúru eu-LISA o 18,7 % (– 55 miliónov EUR) zodpovedá 
dokončeniu vývoja systému vstup/výstup; opakuje, že agentúram v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí treba zabezpečiť primeranú finančnú podporu, aby 
mohli transparentne plniť úlohy, ktoré im boli pridelené, a v súlade so základnými 
právami bojovať proti cezhraničnej závažnej trestnej činnosti; 

7. víta prostriedky pridelené európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov 
(EDPS) (19 miliónov EUR); zdôrazňuje, že EDPS treba zabezpečiť primerané 
rozpočtové a ľudské zdroje, aby mohol nezávisle plniť dodatočné úlohy vyplývajúce z 
uplatňovania nového rámca Únie na ochranu údajov (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov); zdôrazňuje preto, že vyčlenený rozpočet je len nevyhnutným minimom;


