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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. vyjadruje poľutovanie nad tým, že navrhované viazané rozpočtové prostriedky na 
program Občania, rovnosť, práva a hodnoty vo výške 90 600 000 EUR sú oveľa nižšie, 
ako pôvodne požadoval Parlament, a predstavujú pokles o 9,9 % v porovnaní s 
rokom 2020; v súlade s pozíciou Parlamentu v prvom čítaní prijatou 17. apríla 2019 
požaduje, aby sa viazané rozpočtové prostriedky zvýšili na 265 000 000 EUR a aby sa 
vytvoril nový rozpočtový riadok Ochrana a podporovanie hodnôt Únie (120 022 
637 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch); v súlade s čiastočnou dohodou s 
Radou vyzýva, aby sa viazané rozpočtové prostriedky v rozpočtovom riadku Daphne 
zvýšili na 35 030 020 EUR a z tejto sumy sa vyčlenilo 27 340 504 EUR na boj proti 
rodovo motivovanému násiliu vytvorením rozpočtovej podpoložky Predchádzanie 
všetkým formám rodovo motivovaného násilia na ženách a dievčatách a domácemu 
násiliu a boj proti nim; ďalej vyzýva, aby sa viazané rozpočtové prostriedky v 
rozpočtovom riadku Podpora angažovanosti a účasti občanov na demokratickom živote 
Únie zvýšili na 70 604 598 EUR, premenoval rozpočtový riadok Podpora rovnosti a 
práv na Podporu rovnosti, práv a rodovej rovnosti a vyčlenilo 10 252 689 EUR na 
Presadzovanie rodovej rovnosti a uplatňovania rodového hľadiska vytvorením novej 
rozpočtovej podpoložky;

2. berie na vedomie malé zvýšenie (o 0,5 %) viazaných a platobných rozpočtových 
prostriedkov programu Spravodlivosť; v súlade s pozíciou Parlamentu k finančnému 
krytiu pre program Spravodlivosť, ktorá je súčasťou jeho uznesenia zo 14. novembra 
2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027, požaduje ďalšie zvýšenie 
finančných prostriedkov na uvedený program v roku 2021 celkovo o 6 800 000 EUR na 
50 500 000 EUR; zdôrazňuje, že justičná spolupráca, odborná justičná príprava a 
účinný prístup k spravodlivosti by sa mali posilniť s pomocou príslušných agentúr Únie 
v oblasti SVV;

3. je znepokojený znížením viazaných rozpočtových prostriedkov pre Fond pre azyl, 
migráciu a integráciu (AMIF) v porovnaní s rokom 2020 vzhľadom na neustály tlak, 
ktorému čelia vnútroštátne orgány v oblasti azylu, na nedostatky týkajúce sa riadneho 
prijímania žiadateľov o azyl a na oneskorenia v azylových konaniach v členských 
štátoch; požaduje zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov pre 
AMIF o 14 % s cieľom poskytnúť dostatočné zdroje; 

4. ďalej vyzýva na vytvorenie samostatných rozpočtových riadkov v súvislosti s budúcim 
Fondom pre azyl, migráciu a integráciu a budúcim Nástrojom na riadenie hraníc a víza 
pre každý z osobitných cieľov týchto programov s cieľom zabezpečiť primerané 
financovanie všetkých cieľov programov a zabezpečiť lepšiu zrozumiteľnosť a 
transparentnosť, pokiaľ ide o ročné prideľovanie finančných zdrojov, čím sa uľahčí 
kontrola vykonávania programov;

5. vyjadruje hlboké znepokojenie nad pokračujúcimi stratami na životoch v Stredozemí; 
zastáva názor, že je potrebný dlhodobejší prístup k pátracím a záchranným operáciám 
(SAR), keďže SAR nemožno ponechať výlučne na neštátne subjekty; domnieva sa, že 
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Komisia by mala predložiť legislatívny návrh na zriadenie fondu pre pátracie a 
záchranné operácie s cieľom podporiť misie SAR v Stredozemí; navrhuje preto 
vytvorenie nového rozpočtového riadku pre tento fond s cieľom podporiť záchranu 
životov a prejaviť solidaritu medzi členskými štátmi pri vykonávaní operácií SAR v 
súlade s medzinárodným právom a so základnými právami vrátane práva na život a 
zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia; 

6. obáva sa, že navrhnuté významné škrty vo financovaní výmenného, pomocného a 
školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program Pericles IV) by 
ohrozili úspech programu ako celku; domnieva sa, že finančné prostriedky na rok 
2021 by sa mali zvýšiť na 950 000 EUR, aby sa zabezpečilo, že program významne 
prispeje k boju proti falšovaniu eura a súvisiacim podvodom;

7. berie na vedomie návrh na zvýšenie rozpočtových prostriedkov Agentúry Európskej 
únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol) o 11,5 %; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že rozvojové a operačné činnosti Europolu v roku 2021 budú 
bez zvýšenia počtu stálych zamestnancov sťažené;  pripomína, že od Europolu sa žiada, 
aby poskytol zvýšenú analytickú a operačnú podporu, nástroje a inovácie orgánom 
členských štátov v oblasti presadzovania práva v rámci svojho mandátu, a že Europol 
nedávno na požiadanie zaviedol nové iniciatívy, ako napríklad Európske centrum pre 
finančnú a hospodársku trestnú činnosť a laboratórium pre inováciu, ktoré potrebujú 
dodatočné financovanie; zdôrazňuje tiež, že je potrebné, aby sa Europol prispôsobil 
nárastu nových činností v posledných rokoch a zmenám v kriminálnom prostredí počas 
pandémie COVID-19; očakáva, že úlohy Europolu sa v roku 2021 v dôsledku 
nadchádzajúcej revízie mandátu Europolu ďalej rozšíria, ale zdôrazňuje, že rozhodnutie 
o dodatočnom financovaní je možné prijať len na konci legislatívneho procesu; 
domnieva sa preto, že Europolu by sa malo v súlade s jeho žiadosťou poskytnúť 184 
900 000 EUR; žiada o doplnenie ďalších 63 pracovných miest do plánu pracovných 
miest Europolu;

8. berie na vedomie malé zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov 
Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) 
o 3 %; požaduje dodatočné zvýšenie finančných prostriedkov z 10 400 000 EUR na 16 
264 976 EUR a ďalších 21 pracovných miest v pláne pracovných miest agentúry 
CEPOL; domnieva sa, že dodatočné zdroje by mali umožniť agentúre CEPOL posilniť 
odbornú prípravu v oblasti rozmanitosti a plniť požiadavky členských štátov;

9. domnieva sa, že navrhnuté malé zvýšenie (o 1,8 %) finančných prostriedkov 
na Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) mu 
nebude stačiť na to, aby mohlo splniť svoje právne záväzky vyplývajúce zo služobného 
poriadku a z jeho nájomných zmlúv; okrem toho zdôrazňuje, že by sa centru EMCDDA 
mali poskytnúť dodatočné finančné prostriedky, aby v plnej miere využívalo svoje 
operačné kapacity a účinne reagovalo na najnovší vývoj drogovej problematiky vrátane 
následkov pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že hodnota maloobchodného predaja drog 
v Európe sa odhaduje na 30 miliárd EUR ročne; požaduje preto zvýšenie rozpočtu centra 
EMCDDA na 18 100 000 EUR; 

10. domnieva sa, že navrhnuté zvýšenie rozpočtových prostriedkov pre Agentúru Európskej 
únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust) je nedostatočné vzhľadom 
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na výzvy, ktorým Eurojust čelí, pokiaľ ide o neustále rastúci počet prípadov;  žiada, aby 
sa Eurojustu poskytlo 21 dodatočných pracovných miest a aby sa jeho rozpočet 
zodpovedajúcim spôsobom zvýšil na 44 068 531 EUR; 

11. berie na vedomie odhad Európskej prokuratúry (EPPO), že v prvom roku jej fungovania 
spracuje informácie zodpovedajúce 4 300 prípadom, z ktorých bude uskutočňovať 
najmenej 2 000 vlastných vyšetrovaní trestných činov; očakáva ďalšie zvýšenie 
pracovného zaťaženia v nadchádzajúcich rokoch, a to až do 3 700 vlastných vyšetrovaní 
trestných činov v roku 2027, sčasti v dôsledku rizika nárastu podvodov ovplyvňujúcich 
finančné záujmy Únie, ktoré vyplýva z celkového zvýšenia finančných prostriedkov 
Únie v budúcom VFR a v pláne obnovy; pripomína, že Európska prokuratúra je 
prokuratúra so zákonom stanovenými právomocami; vyjadruje hlboké znepokojenie 
nad nízkou úrovňou financovania navrhovanou v návrhu všeobecného rozpočtu 
Európskej únie na rozpočtový rok 2021 a nad počtom zamestnancov, ktorí predstavujú 
len polovicu požiadavky Európskej prokuratúry; domnieva sa, že takýto návrh by 
výrazne ovplyvnil schopnosť nového orgánu začať svoju činnosť a plniť svoj mandát; 
zdôrazňuje, že bude potrebné značne zvýšiť finančné prostriedky na 55 500 000 EUR, 
aby Európska prokuratúra mohla splniť svoju zákonnú povinnosť preložiť veľký počet 
dokumentov, ktoré sa poskytujú sudcom na vnútroštátnej úrovni, a pokryť výdavky 
týkajúce sa náboru a zamestnancov a aby sa jej mohlo poskytnúť požadovaných 140 
európskych delegovaných prokurátorov a 219 zamestnancov;

12. vyjadruje poľutovanie nad znížením rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné 
práva (FRA) o 0,4 %; naliehavo žiada, aby sa viazané a platobné rozpočtové prostriedky 
agentúry FRA zvýšili na 24 679 000 EUR s cieľom umožniť agentúre FRA naďalej 
poskytovať kvalitnú prácu, ktorá sa ukázala ako užitočná pre tvorbu politík Únie; 
považuje za potrebné podporovať agentúru FRA v jej mimoriadnom úsilí monitorovať 
základné práva počas krízy COVID-19, najmä vzhľadom na možnú druhú vlnu v roku 
2021; žiada, aby sa do plánu pracovných miest agentúry FRA pridali 4 pracovné miesta; 
zdôrazňuje, že bez primeraných finančných a personálnych zdrojov sa môže stať, že 
FRA nebude schopná realizovať projekty, ktoré zodpovedajú zisteným potrebám, a 
primerane monitorovať základné práva v Únii, prispievať k boju proti diskriminácii a 
rasizmu, obraňovať základné práva, a to aj na vonkajších hraniciach Únie, a podporovať 
spravodlivosť a práva obetí;

13. zdôrazňuje význam integrovaného riadenia hraníc pri zabezpečovaní fungovania a 
ďalšej integrácie schengenského priestoru; zdôrazňuje vplyv pandémie COVID-19 v 
tejto oblasti; zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva Európska agentúra pre pohraničnú a 
pobrežnú stráž (Frontex) pri koordinácii a rozvoji integrovaného riadenia hraníc; 
konštatuje, že navrhovaná úroveň financovania agentúry Frontex na rok 2021 zostáva 
pod finančným výkazom uvedeným v návrhu Komisie na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži1, čím ohrozuje schopnosť 
agentúry Frontex zabezpečiť do roku 2024 európsky stály zbor 10 000 príslušníkov 
pohraničnej a pobrežnej stráže; zdôrazňuje, že hoci sa rozpočet agentúry Frontex v 
posledných rokoch už výrazne zvýšil, stále sú potrebné mimoriadne zdroje; vyzýva na 
zvýšenie jej rozpočtu na rok 2021 na 804 268 491 EUR, aby agentúra Frontex mohla 
vybudovať a vyškoliť svoj stály zbor a nakúpiť si vlastné vybavenie, čím sa umožní 

1 COM(2018)0631.
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úspešné a včasné nasadenie a operačná podpora členským štátom na vonkajších 
hraniciach; zdôrazňuje, že táto úloha si vyžaduje dodržiavanie základných práv, a 
navrhuje, aby sa dodatočné zdroje použili aj na posilnenie pozorovateľov základných 
práv agentúry Frontex a na záchranu životov na mori;

14. víta navrhnuté zvýšenie viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov Európskeho 
podporného úradu pre azyl (EASO) o 16,5 %, vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
počet pracovných miest v jeho pláne pracovných miest sa nezvýšil zodpovedajúcim 
spôsobom; žiada preto o posilnenie plánu pracovných miest úradu EASO o ďalších 50 
pracovných miest; zdôrazňuje, že ak sa prijme nové nariadenie o Agentúre Európskej 
únie pre azyl, budú potrební ďalší zamestnanci; pripomína, že operačné činnosti úradu 
EASO sa v uplynulých rokoch značne zvýšili v záujme riešenia migračného tlaku a 
pomoci členským štátom pri prijímaní žiadateľov o azyl a spracúvaní konaní o azyle, 
najmä v problémových oblastiach na vonkajších hraniciach Únie; zdôrazňuje, že EASO 
bol poverený aj množstvom nových úloh v oblasti premiestnenia nasledujúceho po 
vylodení; zdôrazňuje, že vďaka dodatočným zamestnancom sa posilnia operácie v 
teréne, rozvoj a poskytovanie odbornej prípravy, informácií a analýz, praktické nástroje, 
riadiace činnosti a administratívne funkcie, zatiaľ čo vnútroštátne migračné a azylové 
systémy sú naďalej pod tlakom vzhľadom na vysoký počet azylových prípadov;

15. berie na vedomie zníženie viazaných rozpočtových prostriedkov o 5 % a zvýšenie 
platobných rozpočtových prostriedkov o 12 % pre Agentúru Európskej únie na 
prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA); vyzdvihuje dôležitú úlohu agentúry eu-LISA 
pri zriaďovaní systémov EES, ETIAS a ECRIS-TCN a pri riadení systémov Eurodac, 
VIS a SIS a dohľade nad nimi, ako aj pri zabezpečovaní interoperability informačných 
systémov s cieľom zabezpečiť rýchlejšie poskytovanie kvalitných údajov pre orgány 
riadenia hraníc a orgány presadzovania práva; v súlade so žiadosťou agentúry eu-LISA 
požaduje 14 dodatočných zamestnancov na podporu zabezpečenia informačných sietí a 
databáz, rozšírenia operačných miest agentúry eu-LISA a činností riadiacej rady;

16. pripomína, že nezávislá a kvalitná investigatívna žurnalistika je vďaka poskytovaniu 
kvalitných informácií založených na faktoch, boju proti dezinformáciám, zvyšovaniu 
informovanosti občanov a odhaľovaniu protiprávneho konania alebo trestných činov 
základným prvkom dobre fungujúcej demokracie; zdôrazňuje, že žurnalistika v celej 
Únii čelí veľkým výzvam, najmä nedostatku finančných zdrojov, čo ohrozuje jej 
nezávislosť a prežitie; požaduje novú prípravnú akciu, ktorá bude vychádzať z 
úspešného pilotného projektu IJ4EU z roku 2018 a vytvorí fond núdzovej podpory na 
pomoc pri ochrane novinárov v celej Únii a na podporu tvorby kvalitného nezávislého 
novinárskeho obsahu vo verejnom záujme, čím sa zabezpečí pretrvávajúca dôvera 
verejnosti v nezávislé médiá.
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