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predlogu spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2015 in 

predlogu o uporabi instrumenta prilagodljivosti za odziv na razmere na 

področju migracije (COM(2015)0485 in COM(2015)0486) 

 

 

Spoštovani g. Arthuis, 

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve pozdravlja predlog 

spremembe proračuna št. 7 k splošnemu proračunu za leto 2015 Obvladovanje begunske 

krize: takojšnji proračunski ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (COM(2015)0485) 

in predlog sklepa o uporabi instrumenta prilagodljivosti za takojšnje proračunske ukrepe v 

okviru evropske agende o migracijah (COM(2015)0486). 

 

V teh predlogih je predvideno povečanje nujne pomoči, ki se zagotavlja prek Sklada za azil, 

migracije in vključevanje (AMIF) v višini 80 milijonov EUR in Sklada za notranjo varnost – 

Meje za 20 milijonov EUR. Poleg tega je predvidenih 120 dodatnih delovnih mest, s katerimi 

bi povečali zmogljivosti treh agencij: 60 delovnih mest v agenciji Frontex, 30 mest v EASO 

in 30 mest v Europolu v letu 2015. Predvidena je tudi okrepitev zunanjih ukrepov (dodatno 

financiranje za obveznosti v evropskem instrumentu sosedstva in dodatna plačila za 

humanitarno pomoč). 

 

Odbor pozdravlja dodatno povečanje nujne pomoči v Skladu za azil, migracije in 

vključevanje ter Skladu za notranjo varnost v sedanjem proračunu za leto 2015, s katerimi bi 

financirali prošnje iz več držav članic. Dejansko bi morale države članice, v katere trenutno 

prihaja veliko število migrantov, prejeti tako pomoč kot izraz solidarnosti med državami 

članicami EU v skladu s členom 80 PDEU. 

 

Odbor pozdravlja tudi dodatno osebje za agencijo Frontex, EASO in Europol. Že dlje časa 

namreč izraža obžalovanje zaradi premajhnega števila zaposlenih v teh agencijah, ki morajo 

nenehno prevzemati dodatne naloge. Po mnenju odbora bi moral EASO dobiti še več osebja, 

kot pa sedaj predlaga Komisija. Ta urad naj bi prevzel osrednjo vlogo pri izvajanju skupnega 

evropskega azilnega sistema. Najnovejše politično dogajanje pa jasno kaže, da je treba na tem 

področju še veliko postoriti. 

Odbor se strinja, da je treba predloge Komisije obravnavati hitro, da bi bila finančna sredstva 

in dodatno osebje na voljo še v letu 2015. Hkrati odbor poziva Komisijo, naj začne 

pripravljati pregled ustreznih pravnih določb, zlasti o Skladu za azil, migracije in vključevanje 

ter o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

(Zadeva vse jezikovne različice.) 


