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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun 
kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje pobude:

1. je seznanjen z novo obliko razdelka 3 o varnosti in državljanstvu; meni, da je vključitev 
„varnosti hrane“, Evropske agencije za varnost hrane, Urada Skupnosti za rastlinske sorte 
in Evropske agencije za zdravila v novi razdelek 3 vprašljiva in ni v skladu s splošnim 
ciljem varnosti in državljanstva; predlaga, da se naslov spremeni skladno z resolucijo 
Parlamenta z dne 8. junija 2011 o vlaganju v prihodnost: novi večletni finančni okvir za 
konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo1, tako da se bo glasil „Državljanstvo, 
svoboda, varnost in pravica“;

2. meni, da celoten znesek, ki je namenjen območju svobode, varnosti in pravice, nezadostno 
odraža krepitev tega območja z Lizbonsko pogodbo ter njegove vedno večje naloge in 
izzive;

3. poudarja, da je treba zagotoviti učinkovito porabo in dobro upravljanje finančnih sredstev, 
da bi državam članicam preprečili uresničevanje lastnih, nacionalnih interesov;

4. poudarja, da mora poenostavitev struktur financiranja – ob zagotavljanju prilagodljivosti –
ohraniti predvidljivost in zanesljivost, vsakemu cilju posameznega sklada pa mora biti 
namenjen ustrezni delež;

5. poudarja, da morajo financirane dejavnosti zagotoviti evropsko dodano vrednost in da 
mora obstajati primerno ravnovesje med cilji politike pri vseh skladih in programih;

6. pozdravlja poenostavitev struktur financiranja, ki je bila dosežena z vzpostavijo Sklada za 
migracije in azil ter Sklada za notranjo varnost, pa tudi z uvedbo splošno veljavnih pravil 
glede načrtovanja, upravljanja, nadzora ter poročanja, pod pogojem, da se ohrani 
ravnovesje med posameznimi prednostnimi nalogami v okviru skladov; poudarja, da se bo 
s poenostavitvijo instrumentov na področju notranjih zadev zmanjšalo število pravnih 
podlag in izvedbenih pravil, zaradi česar bodo pravila bolj razumljiva za interesne 
skupine;

7. meni, da bi bilo treba v okviru Sklada za migracije in azil dodeliti ustrezen delež finančnih 
sredstev, zlasti za uresničevanje ciljev obstoječega sklada za begunce in sklada za 
vključevanje; je seznanjen s posebnim poudarkom na ponovni naselitvi in preseljevanju; 
poudarja, da morajo financirane dejavnosti zagotoviti evropsko dodano vrednost in da 
mora obstajati primerno ravnovesje ciljev politike;

8. ponovno poudarja, da so novi elementi, na primer sistem EU za podatke o letalskih 
potnikih ali sveženj ukrepov o pametnih mejah, že načrtovani; meni, da bi moral imeti 
Sklad za notranjo varnost zadostna finančna sredstva, ki bodo omogočila uresničevanje 
njegovih ciljev, ob tem pa poudarja, da morajo biti vsi njegovi ukrepi povsem v skladu z 
listino o temeljnih pravicah; poziva k dodelitvi finančnih sredstev za razvoj mejnih 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2011)0266.
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kontrol, pri katerih bo upoštevan vidik zaščite in ki bodo v celoti spoštovale temeljne 
pravice migrantov;

9. poudarja, da je treba zagotoviti sredstva za Sklad za notranjo varnost, da se okrepi 
območje svobode, varnosti in pravice in zagotovi usklajevanje med državami članicami 
pri razvoju enotnega in kakovostnega sistema kontrol na zunanjih mejah; prav tako meni, 
da bi morale naložbe v infrastrukturo, opremo, prometna sredstva in sisteme IT prispevati 
k izpolnjevanju skupnih varnostnih standardov in k učinkovitemu izvajanju skupnih 
operacij pod vodstvom agencije FRONTEX;

10. poudarja, naj program za pravosodje prejme zadostna sredstva; poudarja potrebo po 
primernem ravnovesju med sredstvi, ki so namenjena različnim ciljem;

11. meni, da bi morali uvesti posebne proračunske vrstice za varstvo otrok in njihovih pravic, 
da bo mogoče slediti dodeljenim sredstvom, spremljati njihovo porabo in oceniti njihovo 
učinkovitost;

12. pozdravlja predlog za program za pravice in državljanstvo; poudarja, da poenostavitev 
strukture financiranja ne bi smela voditi k zmanjšanju ravni finančnih sredstev v 
primerjavi z zneski za programe v obdobju 2007–2013, in zato obžaluje predlog Komisije 
o zmanjšanju sredstev; poziva k povečanju proračuna za spodbujanje in varstvo temeljnih 
pravic ter boj proti rasizmu, ksenofobiji in vsem oblikam diskriminacije, zlasti glede na 
naraščajočo nestrpnost v Evropi, ki je posledica finančne krize;

13. obžaluje statični pristop k financiranju agencij v območju svobode, varnosti in pravice, ki 
ne odraža povečanja ali opuščanja nalog; 

14. meni, da zlasti proračuni agencije FRONTEX, Evropskega azilnega podpornega urada ter 
Evropskega policijskega urada (Europol) niso v skladu z bistvenim povečanjem njihovih 
nalog; v zvezi s tem izpostavlja pred kratkim spremenjeni mandat agencije FRONTEX, 
začetek izvajanja dejavnosti Evropskega azilnega podpornega urada ter dejavnosti, ki so 
za urad še predvidene, in vzpostavitev Evropskega centra za boj proti kibernetski 
kriminaliteti znotraj Europola;

15. poudarja, da je treba obstoječe ukrepe ustrezno oceniti in da bi morala biti pred vsemi 
novimi zakonodajnimi predlogi obvezna izvedba primerne ocene učinka.
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