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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. berie na vedomie celkové zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov pre AMIF 
o 15,4 % (t. j. o 172 miliónov EUR) v porovnaní s rokom 2019; vyjadruje poľutovanie 
nad znížením viazaných rozpočtových prostriedkov určených na posilnenie a rozvoj 
spoločného európskeho azylového systému (CEAS) a na zlepšenie rozdeľovania 
zodpovednosti medzi členské štáty (o 29,5 %) v porovnaní s rokom 2019; uznáva však, 
že viazané rozpočtové prostriedky sú naďalej výrazne nad úrovňou stanovenou 
v rozpočte na rok 2018, a uvedomuje si, že zníženie je aspoň čiastočne spojené 
so skutočnosťou, že reforma dublinského nariadenia bola v dôsledku politickej 
nečinnosti v Rade zablokovaná; pripomína, že je dôležité zabezpečiť vysokú úroveň 
v oblasti azylu v Únii, ako aj zabezpečiť primeranú finančnú kapacitu na podporu 
prijímania, poskytovania útočiska a integrácie žiadateľov o azyl a migrantov 
v členských štátoch, účinných stratégií návratu, programov presídľovania, účinnosti 
preskúmania žiadostí o azyl, presadzovania rozhodnutí týkajúcich sa žiadostí o azyl 
a reakcie na potreby núdzovej pomoci v členských štátoch, v ktorých sa nachádza veľký 
počet žiadateľov o azyl, a/alebo členských štátoch prvého vstupu migrantov; berie na 
vedomie, že v rozpočte fondu AMIF nie sú zahrnuté určité finančné rezervy na 
financovanie reformovaných dublinských právnych predpisov a nových systémov Únie 
zameraných na presídľovanie v prípade prijatia týchto právnych predpisov počas roku 
2020; navrhuje v rezerve vyčleniť sumu na dočasné opatrenia pre vyloďovanie v Únii 
a premiestňovanie osôb zachránených v Stredozemnom mori; navrhuje, aby sa v záujme 
uvoľnenia finančných zdrojov trustový fond EÚ pre Afriku a regionálne programy 
rozvoja a ochrany pre severnú Afriku, ktoré v prvom rade podporujú vonkajšie politiky 
Únie, financovali z okruhu IV rozpočtu Únie (Globálna Európa), a nie z fondu AMIF 
v rámci okruhu III (Bezpečnosť a občianstvo); pripomína, že je potrebné zabezpečiť 
súlad medzi činnosťami vykonávanými v rámci okruhu III a okruhu IV;

2. vyzýva Komisiu, aby zvýšila počet rozpočtových riadkov v rámci Fondu pre azyl, 
migráciu a integráciu s cieľom uľahčiť väčšiu transparentnosť, pokiaľ ide o to, ako sa 
finančné zdroje fondu prideľujú na rôzne ciele tohto fondu; vyzýva najmä na jasné 
oddelenie výdavkov na posilnenie stratégií spravodlivého návratu od výdavkov na 
legálnu migráciu a podporu účinnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín;

3. pripomína potrebu vyčleniť primeranú sumu zdrojov z rozpočtu Únie na posilnenie 
vonkajšieho rozmeru migrácie a zaručenie primeranej ochrany vonkajších hraníc Únie;

4. zdôrazňuje, že na núdzovú pomoc v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) sa 
navrhuje vyčleniť nízka suma (8,5 milióna EUR); žiada Komisiu, aby túto sumu 
starostlivo a realistickejšie prehodnotila s prihliadnutím na prípadné potreby členských 
štátov v oblasti núdzovej pomoci v rámci fondu ISF, ako je napríklad riadenie 
bezpečnostných incidentov; 

5. žiada vyššie financovanie programu Európa pre občanov vzhľadom na zásadnú úlohu, 
ktorú zohráva s cieľom posilniť európsky ľud a jeho občianstvo;
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6. berie na vedomie zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov agentúr v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí, ako sú Európsky podporný úrad pre azyl (EASO) 
(41,5 %), európska pohraničná a pobrežná stráž (EBCG) (34,6 %), Agentúra Európskej 
únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) (14 %), Európske 
monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) (7,7 %), Agentúra 
Európskej únie pre základné práva (FRA) (5,4 %), Eurojust (5,2 %) a Europol (2,1 %) 
v porovnaní s rozpočtom na rok 2019; víta celkové zvýšenie finančných prostriedkov 
dostupných prostredníctvom programu Spravodlivosť; vyjadruje však poľutovanie nad 
znížením záväzkov v zložke Uľahčenie a podpora justičnej spolupráce v občianskych a 
trestných veciach (o 23,6 %);

7. poznamenáva, že rozpočet európskej pohraničnej a pobrežnej stráže (EBCG) sa v roku 
2020 – po prijatí nového mandátu EBCG – zvýšil o 34,8 % (t. j. o 108 miliónov EUR), 
čo je zďaleka najväčší nárast medzi všetkými agentúrami v oblasti spravodlivosti a 
vnútorných vecí; pripomína, že Dvor audítorov v rámci postupu udeľovania absolutória 
za rozpočet za rok 2017 zistil, že členské štáty nadhodnotili finančné potreby EBCG 
v roku 2017; berie na vedomie cieľ poskytnúť európskej pohraničnej a pobrežnej stráži 
viac ľudských zdrojov (10 000 príslušníkov pohraničnej stráže do roku 2027) 
a skutočnosť, že počet úmrtí na mori sa – vzhľadom na nevykonávanie pátracích 
a záchranných operácií v Stredozemnom mori – naďalej zvyšuje; navrhuje, aby sa toto 
zvýšenie zdrojov využilo aj na záchranu životov na mori; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene vytvorila fond zameraný na podporu pátracích a záchranných operácií 
s cieľom zabezpečiť posilnené vykonávanie týchto operácií v Stredozemí; vyjadruje 
poľutovanie nad významným rozdielom medzi viazanými rozpočtovými prostriedkami 
pridelenými európskej pohraničnej a pobrežnej stráži v roku 2020 (420 miliónov EUR) 
a sumou pridelenou úradu EASO (133 miliónov EUR); žiada, aby sa EASO 
pretransformoval na plnohodnotnú decentralizovanú agentúru Únie s výrazne 
rozšíreným mandátom, a domnieva sa, že rozpočet a personálne obsadenie úradu EASO 
by sa malo posilniť, aby táto agentúra mohla riadne vykonávať úlohy, ktoré jej boli 
zverené; berie na vedomie zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov pre ISF 
o 6,1 % (t. j. o 32,6 milióna EUR) v porovnaní s rokom 2019; pripomína potrebu 
poskytovať podporu v oblasti policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach;

 8. víta zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov Európskej prokuratúry (o 70,5 %); 
pripomína, že Európska prokuratúra má dôležitú úlohu pri vyšetrovaní a trestnom 
stíhaní podvodov súvisiacich s finančnými prostriedkami Únie, a upozorňuje, že jej 
treba poskytnúť dostatočné finančné zdroje, aby bola do decembra 2020 plne funkčná; 
žiada Komisiu, aby hlbšie preskúmala finančné potreby spojené s rozšírením úlohy 
Európskej prokuratúry s cieľom zahrnúť cezhraničný terorizmus, a to v súlade s jej 
oznámením z 12. septembra 2018;

9. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia nepostupovala v súlade s rozpočtovými 
požiadavkami Europolu a Eurojustu a navrhla znížiť v roku 2020 finančné prostriedky 
pre Europol o 33,5 milióna EUR a pre Eurojust o 3,7 milióna EUR v porovnaní s ich 
finančnými cieľmi; zdôrazňuje, že takéto zníženie by mohlo mať dosah na operačné 
činnosti oboch agentúr; konštatuje, že podpora Europolu má v rámci spoločných 
vyšetrovaní v celej Únii zásadný význam a zohráva kľúčovú úlohu v boji proti 
organizovanej trestnej činnosti; podporuje vykonávanie stratégie Europolu 2020+, 
ktorej cieľom posilniť operačnú podporu a analytické spôsobilosti Europolu v prospech 
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členských štátov, a navrhuje nové investície do dôležitých oblastí boja proti trestnej 
činnosti, ako je boj proti obchodovaniu s drogami a finančnej trestnej činnosti; 
konštatuje, že zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov pre agentúru eu-LISA 
o 18,7 % (t. j. o 55 miliónov EUR) zodpovedá dokončeniu vývoja systému 
vstup/výstup; opakuje, že agentúram v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí treba 
zabezpečiť primeranú finančnú podporu, zodpovedajúci počet pracovníkov a ich 
odbornú prípravu, aby mohli účinne a úplne transparentne plniť úlohy, ktoré im boli 
zverené, a pri plnom dodržiavaní základných práv bojovať proti závažnej cezhraničnej 
trestnej činnosti;

10. víta prostriedky pridelené európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov 
(EDPS) (19 miliónov EUR); konštatuje, že viac ako 30 % tejto sumy slúži na 
zabezpečenie sekretariátu Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB); zdôrazňuje, 
že európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov treba zabezpečiť primerané 
rozpočtové a ľudské zdroje, aby mohol úplne nezávisle plniť dodatočné úlohy 
vyplývajúce z vykonávania nového rámca Únie na ochranu údajov (všeobecného 
nariadenia o ochrane údajov); zdôrazňuje preto, že vyčlenený rozpočet je len 
nevyhnutným minimom;

11. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s tým, že návrh rozpočtu Komisie pre CEPOL 
(medzera vo financovaní vo výške 1,5 milióna EUR) neumožňuje tejto agentúre 
dostatočne pokryť dopyt členských štátov týkajúci sa vzdelávania a odbornej prípravy 
pre komunitu orgánov presadzovania práva v Únii a jej susedstve; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že CEPOL nedostáva dostatočné finančné prostriedky na riešenie 
nových výziev v súvislosti s novými informačnými systémami, ako je SIS II, a že 
nemôže poskytovať odbornú prípravu úradníkom orgánov presadzovania práva 
v oblastiach, ako sú korupcia a podvody v oblasti spotrebnej dane, hoci v rámci 
posúdenia strategických potrieb EÚ v oblasti odbornej prípravy sa tieto školenia 
považujú za potrebné na účely presadzovania práva na úrovni Únie; namiesto toho 
musela táto agentúra z dôvodu rozpočtových obmedzení odmietnuť 54 platných a 
legitímnych žiadostí členských štátov o odbornú prípravu týkajúcu sa vodcovských 
schopností v oblasti presadzovania práva, nelegálneho prisťahovalectva, trestných činov 
z nenávisti a prania špinavých peňazí; tvrdí, že rozpočtová žiadosť agentúry CEPOL (12 
milióna EUR) na rok 2020 je potrebná na uspokojenie rastúceho dopytu členských 
štátov, najmä v oblasti počítačovej kriminality a digitalizácie; poukazuje na to, že 
cezhraničnú dôveru, siete a výmenu informácií medzi komunitami orgánov 
presadzovania práva by bolo možné ďalej zlepšiť pridaním novej jednomesačnej zložky 
do súčasného výmenného programu agentúry CEPOL a ponúknutím študijných návštev 
Europolu a výmenných programov medzi operačnými pracovníkmi z členských štátov a 
zamestnancami Europolu; to by si však vyžadovalo primerané dodatočné finančné a 
ľudské zdroje pre agentúru CEPOL;

12. berie na vedomie rastúci nábor „dočasných zamestnancov“ v porovnaní so „zmluvnými 
zamestnancami“ v agentúrach Únie; domnieva sa, že citlivý prístup k informáciám 
prístupným pre zamestnancov agentúr v oblasti SVV si vyžaduje prísnu politiku 
dôvernosti, najmä pokiaľ ide o prijímanie zamestnancov a ich riadenie;

13. nabáda Komisiu, aby posilnila podporu pre investigatívnu žurnalistiku vrátane 
cezhraničnej investigatívnej žurnalistiky a slobodu médií prostredníctvom osobitných 
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fondov, čím sa okrem iného prispeje k odhaľovaniu trestnej činnosti a boji proti nej a k 
zvyšovaniu informovanosti občanov Únie;

14. pripomína svoju podporu boju proti diskriminačným praktikám, rodovo motivovanému 
násiliu a trestným činom z nenávisti, ako aj podporu úplnému využívaniu programov v 
oblasti práv, rovnosti a spravodlivosti; zdôrazňuje významnú úlohu, ktorú zohrávajú 
rozpočtové prostriedky vynaložené na nástroje nediskriminácie a programy na podporu 
rovnosti zamerané na presadzovanie práv menšín s osobitným dôrazom na práva žien, 
starších osôb, osôb so zdravotným postihnutím a osôb LGBTQI+;

15. vyzýva Komisiu, Radu a členské štáty, aby uplatňovali rodové rozpočtovanie vo 
všetkých verejných výdavkoch, najmä pokiaľ ide o plánovanie, prerokúvanie, 
vykonávanie a prehodnocovanie budúceho viacročného finančného rámca (VFR); 
poznamenáva, že záväzok chrániť presadzovanie a ochranu rodovej rovnosti a práv žien 
a dievčat v rozpočtovom postupe na rok 2020 má zásadný význam; rodové 
rozpočtovanie by sa preto malo začleniť do všetkých rozpočtových riadkov a malo by sa 
zameriavať na: 1) podporu zodpovednosti a transparentnosti vo fiškálnom plánovaní; 2) 
zvýšenie rodovo citlivej účasti v rozpočtovom procese; a 3) pokrok v oblasti rodovej 
rovnosti a práv žien;

16. žiada vyčlenenie udržateľných a primeraných finančných prostriedkov na opatrenia 
stanovené v rámci účinného vykonávania Istanbulského dohovoru a smernice o právach 
obetí ako kľúčových právnych predpisov v oblasti boja proti násiliu páchanému na 
ženách a domácemu násiliu, ako aj poskytovanie primeranej podpory obetiam, 
vytvorenie komplexného právneho rámca a prístupu k boju proti rodovo motivovanému 
násiliu, vedenie kampaní na zvyšovanie povedomia a budovanie náležitej štátnej 
infraštruktúry s cieľom bojovať proti takémuto násiliu;

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa nezaznamenal žiadny viditeľný pokrok, pokiaľ ide 
o plnenie politických a právnych záväzkov Únie na vysokej úrovni v oblasti rodovej 
rovnosti a uplatňovania rodového hľadiska v rozpočtovom postupe a rozhodnutiach o 
výdavkoch od roku 2015, o čom svedčí aj skutočnosť, že v strednodobom preskúmaní 
VFR na roky 2014 – 2020 ani v návrhu Komisie na roky 2021 – 2027 sa rodová rovnosť 
nezohľadňuje.
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