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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby 
ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto návrhy:

1. berie na vedomie novú štruktúru okruhu 3 „Bezpečnosť a občianstvo“; domnieva sa, že 
začlenenie otázok bezpečnosti potravín, Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín, 
Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín a Európskej agentúry pre lieky do nového okruhu 3 
je sporné a neodráža celkový cieľ okruhu Bezpečnosti a občianstva; v súlade s uznesením 
Parlamentu z 8. júna 2011 o investovaní do budúcnosti: nový viacročný finančný rámec 
(VFR) pre konkurencieschopnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu navrhuje zmeniť názov 
okruhu na Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť;

2. zastáva názor, že celková suma vyčlenená pre priestor slobody, bezpečnosti 
a spravodlivosti neodráža v primeranej miere rozšírenie úloh, ku ktorému v tejto oblasti 
došlo v dôsledku Lisabonskej zmluvy, ani rastúce úlohy a výzvy;

3. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť účinné využitie a dobré riadenie fondov, aby sa zabránilo 
situácii, keď by členské štáty presadzovali svoje vlastné vnútroštátne záujmy;

4. zdôrazňuje, že zjednodušenie štruktúr financovania musí zabezpečiť popri flexibilite 
predvídateľnosť a spoľahlivosť a že pre každý cieľ jednotlivých fondov musí byť 
zabezpečený primeraný podiel;

5. zdôrazňuje, že je potrebné, aby financované činnosti vytvárali európsku pridanú hodnotu a 
aby medzi politickými cieľmi bola vo všetkých fondoch a programoch rovnováha;

6. víta zjednodušenie štruktúr financovania zriadením Fondu pre azyl a migráciu a Fondu pre 
vnútornú bezpečnosť, ako aj všeobecne platných pravidiel plánovania, riadenia, kontroly 
a podávania správ, za predpokladu, že rôzne priority v rámci fondov ostanú v rovnováhe; 
poukazuje na skutočnosť, že zjednodušenie nástrojov v oblasti vnútorných vecí zníži počet 
právnych základov a ich vykonávacích predpisov a umožní, aby všetky zainteresované 
strany lepšie porozumeli predpisom;

7. domnieva sa, že v rámci Fondu pre azyl a migráciu by sa mal primeraný podiel 
finančných zdrojov vyčleniť predovšetkým na podporu cieľov súčasného Fondu 
pre utečencov a Fondu pre integráciu; berie na vedomie osobitný dôraz, ktorý sa kladie na 
opatrenia v súvislosti s presídľovaním a premiestňovaním; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
financované činnosti vytvárali európsku pridanú hodnotu a aby medzi politickými cieľmi 
bola rovnováha;

8. zdôrazňuje, že sú už naplánované nové prvky, ako je systém PNR EÚ alebo balík týkajúci 
sa „inteligentných hraníc“; zastáva názor, že Fond pre vnútornú bezpečnosť by mal mať 
primerané finančné prostriedky, aby mohol spĺňať svoje ciele, pričom zdôrazňuje, že 
všetky jeho činnosti musia byť v úplnom súlade s Chartou základných práv; žiada 
finančné prostriedky na rozvoj systému pohraničnej kontroly, ktorý by zohľadňoval 
potrebu ochrany a plne rešpektoval základné práva migrantov;
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9. zdôrazňuje potrebu čerpania prostriedkov z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, ktoré by 
zodpovedalo cieľu posilniť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a zabezpečiť 
koordináciu medzi členskými štátmi so zreteľom na rozvoj jednotného a kvalitného 
systému kontroly vonkajších hraníc; ďalej by investovanie do infraštruktúry, zariadenia, 
dopravných prostriedkov a informačných systémov malo prispieť k dodržiavaniu 
spoločných bezpečnostných noriem a k efektívnosti spoločných činností, ktoré koordinuje 
agentúra FRONTEX;

10. zdôrazňuje, že finančné prostriedky poskytované na program Spravodlivosť sú dostatočné; 
zdôrazňuje, že medzi finančnými prostriedkami pridelenými na rôzne ciele musí existovať 
primeraná rovnováha;

11. zastáva názor, že práva detí a snahy o ochranu detí by sa mali zviditeľniť v osobitných 
rozpočtových riadkoch, aby bolo možné vysledovať a monitorovať prideľovanie 
prostriedkov a hodnotiť jeho účinnosť;

12. víta návrh programu Práva a občianstvo; zdôrazňuje, že zjednodušenie štruktúry 
financovania by nemalo viesť k zníženiu úrovne finančných zdrojov v porovnaní 
s úrovňou, ktorá je k dispozícii v súčasných programoch na obdobie 2007 – 2013, a preto 
vyjadruje nesúhlas s návrhom Komisie znížiť finančné prostriedky; vyzýva na zvýšenie 
rozpočtu s cieľom presadzovať a chrániť základné práva, bojovať proti rasizmu, xenofóbii 
a všetkým formám diskriminácie predovšetkým vzhľadom na narastajúcu intoleranciu a 
sociálne nepokoje, ku ktorým dochádza v Európe v dôsledku súčasnej finančnej krízy;

13. vyjadruje poľutovanie nad štatistickým prístupom k financovaniu agentúr v oblasti 
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý neodzrkadľuje nárast počtu úloh ani ich 
ukončovanie; 

14. domnieva sa, že najmä rozpočet agentúry Frontex, Európskeho podporného úradu pre azyl 
(EASO) a Európskeho policajného úradu (Europol) nezodpovedá výraznému nárastu ich 
úloh; v tejto súvislosti poukazuje na nedávno zmenený mandát agentúry Frontex, začiatok 
vykonávania činností úradu EASO a zriadenie Európskeho centra boja proti počítačovej 
kriminalite v rámci Europolu.

15. zdôrazňuje potrebu riadneho vyhodnotenia existujúcich opatrení, ako aj skutočnosť, že 
riadne posúdenia vplyvu budú povinné pred vypracovaním nových legislatívnych 
návrhov.
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