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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. víta dohody o finančných prostriedkoch pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí 
(SVV); uznáva, že rokovacie tímy Parlamentu prispeli významnou mierou ku konečnému 
zloženiu finančných prostriedkov pre SVV, predovšetkým pokiaľ ide o obsah 
všeobecných a konkrétnych cieľov, minimálnu percentuálnu mieru výdavkov týkajúcich 
sa cieľov, ukazovatele miery úspešnosti finančných prostriedkov a súlad vnútorných 
a vonkajších činností EÚ;

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že závery zo zasadnutia Európskej rady zo 7. – 8. 
februára 2013 o viacročnom finančnom rámci (VFR) obsahovali sumu pre položku 3, 
ktorá bola o 16,6 % nižšia než v návrhu Komisie, a teda aj nad vysokou mierou škrtov, 
ktoré predstavovali v prípade Fondu pre vnútornú bezpečnosť 23 % a v prípade Fondu pre 
azyl, integráciu a migráciu 20 %; poznamenáva, že vzhľadom na neskoré oznámenie 
údajov týkajúcich sa VFR a stropov pre každú oblasť politiky mali jednotliví 
spravodajcovia sťaženú úlohu, pokiaľ ide o vypracovanie strategického prístupu 
k rokovaniam s Radou; naliehavo vyzýva Komisiu, aby v budúcnosti poskytovala všetky 
aktualizované údaje týkajúce sa VFR súčasne Rade a Parlamentu;

3. oceňuje konštruktívnu úlohu, ktorú zohrávajú rotujúce predsedníctva a Komisia počas 
rokovaní v oblasti spravodlivosti; poznamenáva, že to viedlo k skorému a uspokojivému 
vyriešeniu zásadných otázok;

4. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v oblasti vnútorných vecí Rada – s podporou Komisie 
– prejavila podľa všetkého väčší záujem o použitie finančných prostriedkov na doplnenie 
rozpočtov členských štátov skôr než na podporu európskej pridanej hodnoty a európskej 
solidarity; uznávajúc mimoriadne zložitú hospodársku a finančnú situáciu však 
zdôrazňuje, že finančné prostriedky pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí by mali 
v prvom rade slúžiť európskym záujmom a podporovať činnosti s jednoznačnou 
európskou pridanou hodnotou, ako je program Únie pre presídľovanie a iné činnosti 
zamerané na Úniu; vyjadruje poľutovanie nad tým, že mu neboli poskytnuté delegované 
akty týkajúce sa programových rozhodnutí v súlade s článkom 290 ZFEÚ, keďže tieto 
rozhodnutia jednoznačne spĺňajú podmienky pre delegované akty stanovené v zmluve; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia a Rada navrhli použitie Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu a Fondu pre vnútornú bezpečnosť na financovanie opatrení v tretích 
krajinách bez toho, aby spresnili právny základ pre takéto opatrenia a ponechali 
Parlamentu možnosť napadnúť tento krok;

5. ďalej konštatuje, že pokiaľ ide o finančné prostriedky v oblasti vnútorných vecí, riadny 
legislatívny postup neumožňuje Komisii a Rade, aby sa dohodli na spoločnej pozícii bez 
účasti Parlamentu a potom túto pozíciu predložili Parlamentu ako skutočnosť; upozorňuje, 
že ak Komisia nechce presadzovať svoj pôvodný návrh, mala by predložiť zmenený 
návrh; odporúča, aby sa zaviedli nové praktické opatrenia pre finančné rokovania, okrem 
iného vrátane organizácie včasnej výmeny názorov medzi všetkými tromi inštitúciami 
o úlohe, fungovaní a pridanej hodnote rozpočtu EÚ; trvá na tom, aby sa Komisia 
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pri budúcich medziinštitucionálnych rokovaniach ujala úlohy spravodlivého 
sprostredkovateľa;

6. vyjadruje presvedčenie, že je nevyhnutné, aby Parlament naďalej trval na tom, aby sa 
k financovaniu EÚ pristupovalo s ohľadom na výsledky, aby tento prístup nebol 
obmedzený len na množstvo vykonávaných činností, ale aby zahŕňal aj posudzovanie ich 
kvality; odporúča, aby sa ďalej podporovali ukazovatele kvality, na základe ktorých sa 
v konečnom dôsledku má posudzovať úspešnosť financovania EÚ, a aby boli zahrnuté do 
budúcich finančných prostriedkov pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí;

7. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila urýchlené čerpanie nových finančných prostriedkov, 
úplné a efektívne využívanie dostupných súm, spravodlivé geografické rozdelenie 
a pomoc pre regióny s nedostatočnými výsledkami;

8. domnieva sa, že vzhľadom na to, že škrty boli Parlamentu uložené bez akéhokoľvek 
podloženého odôvodnenia, Parlament musí klásť dôraz na konkrétne oblasti, v ktorých 
boli škrty v súvislosti s priebežným hodnotením najvýraznejšie;

9. nazdáva sa, že Parlament by mal v rámci priebežného hodnotenia využívať všetky svoje 
rokovacie možnosti v rámci spolurozhodovania bez toho, aby mu Európska rada ukladala 
rozhodnutia a sumy;

10. považuje za nevyhnutné, aby Parlament riadnym spôsobom dohliadal na čerpanie 
finančných prostriedkov zo strany Komisie a v náležitých prípadoch i členských štátov; 
odporúča, aby príslušné výbory opätovne ešte pred preskúmaním v roku 2016 posúdili 
svoje priority a mohli tak poskytnúť politické usmernenia; berie na vedomie, že Výbor pre 
občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci sa ako výbor zodpovedný za oblasť 
spravodlivosti a vnútorných vecí zaväzuje zaviesť príslušné kontrolné mechanizmy.
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