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POBUDE

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

1. je seznanjen s splošnim zmanjšanjem sredstev za prevzem obveznosti za Sklad za azil, 
migracije in vključevanje (v nadaljnjem besedilu: AMIF) za 15,4 % (za 
172 milijonov EUR manj) v primerjavi z letom 2019; obžaluje zmanjšanje sredstev za 
prevzem obveznosti za utrditev in razvoj skupnega evropskega azilnega sistema ter 
spodbujanje delitve odgovornosti med državami članicami (za 29,5 % glede na 
leto 2019); ugotavlja, da so sredstva za prevzem obveznosti kljub temu še vedno na 
precej višji ravni kot v proračunu za leto 2018, in se zaveda, da je zmanjšanje vsaj delno 
povezano s tem, da je bila zaradi politične nedejavnosti v Svetu ustavljena reforma 
dublinske uredbe; opominja na pomen zagotavljanja visokih standardov azila v Uniji in 
primernih finančnih sredstev, s katerimi bi podprli  sprejem, nudenje zatočišča in 
vključevanje prosilcev za azil in migrantov v državah članicah, učinkovitim strategijam 
vračanja, programom ponovne naselitve, učinkovitemu obravnavanju prošenj za azil, 
izvrševanju odločb v zvezi s prošnjami za azil ter za odziv na nujne potrebe po pomoči 
v državah članicah, ki so sprejele veliko število prosilcev za azil in/ali so države prvega 
vstopa; ugotavlja, da v proračunu sklada AMIF ni predvidena finančna rezerva za 
prenovljeno dublinsko zakonodajo in nove programe Unije za preselitev, če bi bila ta 
zakonodaja v letu 2020 sprejeta; predlaga, da se predvidi rezerva za začasne rešitve za 
izkrcavanje v Uniji in premeščanje ljudi, rešenih v Sredozemlju; da bi se sprostili 
finančni viri, predlaga, naj se skrbniški sklad EU za Afriko ter regionalni programi za 
razvoj in zaščito za severno Afriko, ki v glavnem podpirajo zunanje politike Unije, 
financirajo iz naslova IV proračuna Unije (Evropa v svetu), ne pa iz sklada AMIF v 
razdelku III (Varnost in državljanstvo); opominja, da je treba zagotoviti skladnost 
ukrepov, sprejetih v okviru razdelka III in razdelka IV;

2. poziva Komisijo, naj poveča število proračunskih vrstic za sklad AMIF, da bo 
dodeljevanje finančnih sredstev sklada njegovim različnim ciljem preglednejše; še 
posebej poziva k jasnemu ločevanju odhodkov za krepitev pravičnih strategij vračanja 
od odhodkov za zakonite migracije in spodbujanje učinkovitega vključevanja 
državljanov tretjih držav;

3. opominja, da je treba dodeliti primeren znesek sredstev iz proračuna Unije za okrepitev 
zunanje razsežnosti migracij in ustrezno zaščito zunanjih meja Unije;

4. opozarja, da je za nujno pomoč iz Sklada za notranjo varnost predviden nizek znesek 
(8,5 milijona EUR); poziva Komisijo, naj ta znesek pozorno in bolj realistično znova 
oceni, pri tem pa upošteva morebitne potrebe držav članic po nujni pomoči iz tega 
sklada, na primer za upravljanje varnostnih incidentov; 

5. poziva k dodatnim sredstvom za program Evropa za državljane, saj ima bistveno vlogo 
pri krepitvi evropskega demosa in državljanstva Unije;

6. je seznanjen s povečanjem sredstev za prevzem obveznosti za agencije na področju 
pravosodja in notranjih zadev, kot so Evropski azilni podporni urad (41,5 %), Evropska 
agencija za mejno in obalno stražo (34,6 %), Cepol (14 %), Evropski center za 
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spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (7,7 %), Agencija Evropske unije za 
temeljne pravice (5,4 %), Eurojust (5,2 %) in Europol (2,1 %), v primerjavi s 
proračunom za leto 2019; pozdravlja splošno povečanje sredstev, ki so na voljo znotraj 
programa za pravosodje; vendar obžaluje zmanjšanje obveznosti za komponento 
Spodbujanje in podpiranje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah 
(tj. za 23,6 %);

7. ugotavlja, da se je proračun evropske mejne in obalne straže za leto 2020 po sprejetju 
novih pooblastil povečal za 34,8 % (tj. za 108 milijonov EUR), kar je daleč največje 
povečanje izmed vseh agencij na področju pravosodja in notranjih zadev; opominja, da 
je Računsko sodišče v postopku razrešnice za leto 2017 ugotovilo, da so države članice 
v proračunu za leto 2017 potrebe mejne in obalne straže precenile; je seznanjen s ciljem, 
da bi v evropski mejni in obalni straži zaposlili nove kadre (10.000 pripadnikov mejne 
policije do leta 2027) ter da se zaradi pomanjkanja sredstev za iskanje in reševanje v 
Sredozemlju število smrtnih žrtev na morju še naprej povečuje; predlaga, da se ta 
dodatna sredstva porabijo tudi za reševanje življenj na morju; poziva Komisijo, naj čim 
prej oblikuje sklad, s katerim bi podprli operacije iskanja in reševanja, da bi povečali 
njihovo obseg v Sredozemlju; obžaluje precejšnjo razliko med sredstvi za prevzem 
obveznosti, dodeljenimi evropski mejni in obalni straži (420 milijonov EUR) v letu 
2020, in zneskom, ki bo pripadel Evropskemu azilnemu podpornemu uradu 
(133 milijonov EUR); poziva, naj se Evropski azilni podporni urad preoblikuje v 
popolnoma decentralizirano agencijo Unije, ki bi imela večja pooblastila, in meni, da bi 
bilo treba povečati proračun in število zaposlenih v Evropskem azilnem podpornemu 
uradu, da bi lahko ustrezno opravljal naloge, ki so mu bile poverjene; je seznanjen s 6,1-
odstotnim zmanjšanjem sredstev za prevzem obveznosti, dodeljenih Skladu za notranjo 
varnost (za 32,6 milijonov EUR manj) v primerjavi z letom 2019; opominja, da je 
potrebna podpora na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja v kazenskih 
zadevah;

8. pozdravlja povečanje sredstev za prevzem obveznosti, dodeljenih Evropskemu javnemu 
tožilstvu (70,5 %); opominja, da bo imelo to tožilstvo pomembno vlogo pri 
preiskovanju in pregonu goljufij s sredstvi Unije in da mu je treba zato dodeliti dovolj 
finančnih sredstev, da bo lahko začelo polno delovati še pred decembrom 2020; poziva 
Komisijo, naj preuči tudi finančne potrebe, ki bi nastale, če bi vlogo Evropskega 
javnega tožilstva v skladu z njenim sporočilom z dne 12. septembra 2018 razširili na 
čezmejni terorizem;

9. obžaluje, da Komisija ni upoštevala proračunskih zahtev Europola in Eurojusta in je 
predlagala zmanjšanje sredstev za Europol v letu 2020 za 33,5 milijonov EUR, za 
Eurojust pa za 3,7 milijonov EUR v primerjavi z njunimi finančnimi cilji; poudarja, da 
bi to zmanjšanje lahko vplivalo na operativne dejavnosti obeh agencij; ugotavlja, da je 
sodelovanje Europola v skupnih preiskavah v Uniji zelo pomembno in da ima agencija 
ključno vlogo v boju proti organiziranemu kriminalu; podpira izvajanje strategije 
Europola 2020+, ki naj bi povečala operativno podporo in analitične zmogljivosti 
Europola v korist držav članic, ter predlaga nove naložbe na pomembnih področjih , kot 
sta boj proti trgovini s prepovedanimi drogami in kaznivim finančnim dejanjem; 
ugotavlja, da so bila sredstva za prevzem obveznosti, dodeljena agenciji eu-LISA, 
zmanjšana za 18,7 % (tj. za 55 milijonov EUR), ker je razvoj vstopno-izstopnega 
sistema končan; znova poudarja, da je treba zagotoviti zadostno finančno podporo, 
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osebje in usposabljanje osebja za agencije na področju pravosodja in notranjih zadev, da 
bodo lahko povsem pregledno izvajale naloge, ki so jim bile dodeljene, in se borile proti 
hudemu čezmejnemu kriminalu ob polnem spoštovanju temeljnih pravic;

10. je zadovoljen z zneskom, dodeljenim Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov 
(19 milijonov EUR); ugotavlja, da več kot 30 % tega zneska porabi sekretariat 
Evropskega odbora za varstvo podatkov; poudarja, da mu je treba zagotoviti ustrezne 
proračunske in kadrovske vire, da bo lahko popolnoma neodvisno izvajal dodatne 
naloge, ki so posledica novega okvira Unije za varstvo podatkov; zato poudarja, da je 
dodeljeni proračun res samo minimum;

11. je zaskrbljen, ker osnutek proračuna Komisije za agencijo Cepol (vrzel v financiranju 
znaša 1,5 milijonov EUR) slednji ne omogoča, da bi ustrezno pokrila povpraševanje 
držav članic po izobraževanju in usposabljanju organov za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj v Uniji in njeni soseščini; obžaluje, da agencija Cepol ne 
dobi dovolj sredstev za reševanje novih izzivov v zvezi z novimi informacijskimi 
sistemi, kot je SIS II, in ne more izvajati usposabljanja za uradnike organov za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj na področjih, kot so korupcija 
in goljufije na področju trošarin, čeprav je bilo v oceni strateških potreb EU 
usposabljanje opredeljeno kot nujno za potrebe preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj na ravni Unije; namesto tega je morala zaradi proračunskih 
omejitev zavrniti 54 veljavnih in legitimnih zahtev za usposabljanje držav članic na 
področju vodenja preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, 
nezakonitega priseljevanja, kaznivih dejanj iz sovraštva in pranja denarja; meni, da so 
proračunska sredstva, ki jih agencija Cepol (12 milijonov EUR) zahteva za leto 2020, 
potrebna, da bi lahko zadovoljila vse večje povpraševanje držav članic, zlasti na 
področju kibernetske kriminalitete in digitalizacije; poudarja, da bi lahko z vključitvijo 
nove enomesečne komponente v sedanji program izmenjave agencije Cepol ter z 
nudenjem študijskih obiskov Europola in programov izmenjave med operativnimi 
uradniki iz držav članic in osebjem Europola izboljšali čezmejno zaupanje, mreže in 
izmenjavo informacij med organi za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj; opozarja, da pa bi agencija Cepol za to potrebovala primerna dodatna finančna 
sredstva in kadre;

12. ugotavlja, da se v agencijah Unije zaposluje vse več „začasnih uslužbencev“ namesto 
„pogodbenih uslužbencev“; meni, da občutljivost informacij, ki so dostopne 
uslužbencem agencij na področju pravosodja in notranjih zadev narekuje strogo politiko 
zaupnosti, zlasti pri zaposlovanju in vodenju osebja;

13. poziva Komisijo, naj podporo za preiskovalno novinarstvo, tudi čezmejno, in medijsko 
svobodo poveča z namenskimi sredstvi, saj med drugim prispeva k razkrivanju 
kriminala in boju proti njemu ter ozaveščanju državljanov Unije;

14. opozarja, da podpira boj proti diskriminatornim praksam, nasilju na podlagi spola, 
zločinom iz sovraštva ter se zavzema za polno uveljavljanje pravic, enakost in 
pravosodne programe; poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo sredstva, dodeljena 
instrumentom za boj proti diskriminaciji in programom za podporo enakosti, pri 
uveljavljanju pravic manjšin s posebnim poudarkom na pravicah žensk, starejših, 
invalidov in oseb LGBTQI+;
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15. poziva Komisijo, Svet in države članice, naj pri načrtovanju proračuna za vse javne 
odhodke upoštevata vidik spola, zlasti pri načrtovanju, izvajanju in revalorizaciji 
naslednjega večletnega finančnega okvira ter pogajanjih o njem; opozarja, da se je treba 
v proračunskem postopku za leto 2020 zavzemati za spodbujanje in varovanje enakosti 
spolov ter pravic žensk in deklet; za te je treba pri pripravi proračuna vključevati vidik 
spola v vse proračunske vrstice in stremeti k: 1) spodbujanju odgovornosti in 
preglednosti pri fiskalnem načrtovanju; 2) povečanju udeležbe, pri kateri bosta spola 
enako zastopana, v proračunskem postopku in 3) spodbujati napredek na področju 
enakosti spolov in pravic žensk;

16. poziva, naj se nameni trajnostno in primerno financiranje za ukrepe, ki so na voljo za 
učinkovito izvajanje Istanbulske konvencije in direktive o pravicah žrtev kot ključnih 
zakonodajnih aktov za boj proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, pa tudi za 
zagotavljanje ustrezne podpore žrtvam, nudenje celovitega pravnega okvira in pristopa 
za boj proti nasilju na podlagi spola, izvajanje kampanj ozaveščanja in izgradnjo 
ustrezne državne infrastrukture za boj proti tovrstnemu nasilju;

17. obžaluje, da od leta 2015 ni opaznega napredka pri ukrepih, ki bi podprli politične in 
pravne zaveze Unije na visoki ravni na področju enakosti spolov in vključevanja načela 
enakosti spolov v proračunskem postopku in odločitvah o porabi, kar se kaže tudi v tem, 
da vidik enakosti spolov ni bil upoštevan ne pri vmesnem pregledu večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014–2020 ne v predlogu Komisije za enakost spolov za 
obdobje 2021–2027.
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