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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. je seznanjen z zmanjšanjem sredstev za prevzem obveznosti za Sklad za azil, migracije 
in vključevanje (AMIF) za 15,4 % (–172 milijonov EUR) v primerjavi z letom 2019; 
obžaluje zmanjšanje sredstev za prevzem obveznosti za utrditev in razvoj skupnega 
evropskega azilnega sistema ter spodbujanje delitve odgovornosti med državami 
članicami (–29,5 % glede na leto 2019); spominja, kako pomembno je zagotoviti 
zadostna finančna sredstva za boljše vključevanje migrantov in ponovno vključevanje 
tistih migrantov, ki so se pod prisilo ali prostovoljno vrnili v tretje države, ter za nujno 
pomoč državam članicam, ki se soočajo z migracijskimi pritiski; je razočaran, ker v 
proračunu sklada AMIF ni predvidena finančna rezerva za prenovljeno dublinsko 
zakonodajo in nove okvire Unije za preseljevanje, če bi bili v letu 2020 sprejeti; 
predlaga, da se predvidi rezerva za začasne rešitve za izkrcavanje v Uniji in 
premeščanje ljudi, rešenih v Sredozemlju; da bi se sprostili finančni viri, predlaga, naj 
se skrbniški sklad EU za Afriko ter regionalni programi za razvoj in zaščito za severno 
Afriko, ki v glavnem podpirajo zunanje politike Unije, financirajo iz naslova IV 
proračuna Unije (Evropa v svetu), in ne iz sklada AMIF v razdelku III (Varnost in 
državljanstvo);

2. opozarja, da je za nujno pomoč iz Sklada za notranjo varnost predviden nizek znesek 
(8,5 milijona EUR); poziva Komisijo, naj ta znesek pozorno in bolj realistično znova 
oceni, pri tem pa upošteva morebitne potrebe držav članic po nujni pomoči iz tega 
sklada, na primer za upravljanje varnostnih incidentov; 

3. pozdravlja povečanje sredstev za prevzem obveznosti za agencije na področju 
pravosodja in notranjih zadev, kot so Evropski azilni podporni urad (41,5 %), Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo (34,6 %), CEPOL (14 %), Evropski center za 
spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (7,7 %), Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice (5,4 %), Eurojust (5,2 %) in Europol (2,1 %), v primerjavi s 
proračunom za leto 2019;  

4. poudarja, da se je proračun evropske mejne in obalne straže za leto 2020 povečal za 
34,8 % (+108 milijonov EUR), kar je glede na znesek daleč največje povečanje izmed 
vseh agencij na področju pravosodja in notranjih zadev; opominja, da je Računsko 
sodišče v postopku razrešnice za leto 2017 ugotovilo, da so države članice v proračunu 
za leto 2017 potrebe mejne in obalne straže precenile; poudarja, da naj bi v mejni in 
obalni straži zaposlili nove kadre (10.000 pripadnikov mejne policije do leta 2027), 
čeprav se je število migrantov, ki nezakonito prihajajo v Unijo po morju ali kopnem, 
glede na prejšnja leta korenito zmanjšalo; predlaga, da se ta dodatna sredstva porabijo 
tudi za reševanje življenj na morju; obžaluje precejšnjo razliko med sredstvi za prevzem 
obveznosti, dodeljenimi evropski mejni in obalni straži (420 milijonov EUR) v letu 
2020, in zneskom, ki bo pripadel Evropskemu azilnemu podpornemu uradu 
(133 milijonov EUR); predlaga povečanje proračuna in števila zaposlenih v tem uradu, 
da bo lažje izvajal naloge, ki so mu bile zaupane;

5. pozdravlja povečanje sredstev za prevzem obveznosti, dodeljenih Evropskemu javnemu 
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tožilstvu (70,5 %); opominja, da bo imelo to tožilstvo pomembno vlogo pri 
preiskovanju in pregonu goljufij s sredstvi Unije in da mu je treba zato dodeliti dovolj 
finančnih sredstev, da bo lahko začelo polno delovati še pred decembrom 2020; 

6. obžaluje, da Komisija ni upoštevala proračunskih zahtev Europola in da je za to 
agencijo predlagala za 30 milijonov EUR prenizek proračun za leto 2020; ugotavlja, da 
so bila sredstva za prevzem obveznosti agencije eu-LISA zmanjšana za 18,7 % (–
55 milijonov EUR), ker je razvoj vstopno-izstopnega sistema končan; znova poudarja, 
da je treba zagotoviti zadostno finančno podporo za agencije na področju pravosodja in 
notranjih zadev, da bodo lahko povsem pregledno izvajale naloge, ki so jim bile 
dodeljene, in se borile proti hudemu čezmejnemu kriminalu ob polnem spoštovanju 
temeljnih pravic; 

7. je zadovoljen z zneskom, dodeljenim Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov 
(19 milijonov EUR); poudarja, da mu je treba zagotoviti ustrezne proračunske in 
kadrovske vire, da bo lahko povsem neodvisno izvajal dodatne naloge, ki so posledica 
novega okvira Unije za varstvo podatkov; zato poudarja, da je dodeljeni proračun res 
samo minimum.


