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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. obžaluje, da so predlagane odobritve za prevzem obveznosti v sklopu programa za 
državljane, enakost, pravice in vrednote v višini 90.600.000 EUR veliko nižje, kot je 
prvotno zahteval Parlament, in sicer so v primerjavi z letom 2020 manjše za 9,9 %; v 
skladu s stališčem Parlamenta, sprejetim v prvi obravnavi 17. aprila 2019, poziva, naj 
se odobritve za prevzem obveznosti povišajo na 265.000.000 EUR in naj se ustvari nova 
proračunska vrstica za zaščito in spodbujanje vrednot Unije (s 120.022.637 EUR v 
odobritvah za prevzem obveznosti); na osnovi delnega dogovora s Svetom poziva k 
povečanju odobritev za prevzem obveznosti v proračunski vrstici programa Daphne na 
35.030.020 EUR in k oblikovanju nove podvrstice za boj proti vem oblikam nasilja na 
podlagi spola zoper ženske in dekleta ter nasilja v družini ter za njihovo preprečevanje, 
za katero bo od tega skupnega zneska namenjenih 27.340.504 EUR; poziva tudi k 
povečanju odobritev za prevzem obveznosti v proračunski vrstici za spodbujanje 
udeležbe in sodelovanja državljanov v demokratičnem življenju Unije na 
70.604.598 EUR, preimenovanju proračunske vrstice za spodbujanje enakosti in pravic 
v vrstico za spodbujanje enakosti, pravic in enakosti spolov ter k rezervaciji 
10.252.689 EUR za spodbujanje enakosti spolov in vključevanje načela enakosti spolov 
z uvedbo nove podvrstice;

2. je seznanjen z manjšim 0,5-odstotnim povečanjem odobritev za prevzem obveznosti in 
odobritev plačil v programu za pravosodje; v skladu s stališčem o finančnih sredstvih 
programa za pravosodje, ki ga je Parlament izrazil v resoluciji z dne 14. novembra 2018 
o večletnem finančnem okviru 2021–2027, poziva k dodatnemu povečanju finančnih 
sredstev programa v letu 2021, in sicer za 6.800.000 EUR, tako da bodo skupaj znašala 
50.500.000 EUR; poudarja, da bi bilo treba pravosodno sodelovanje, izobraževanje v 
pravosodju in učinkovit dostop do pravnega varstva okrepiti s pomočjo ustreznih 
agencij Unije na področju pravosodja in notranjih zadev;

3. je zaskrbljen zaradi zmanjšanja odobritev za prevzem obveznosti za Sklad za azil, 
migracije in vključevanje v primerjavi z letom 2020 glede na stalni pritisk, s katerim se 
soočajo nacionalni organi na področju azila, vrzeli v zvezi z ustreznim sprejemom 
prosilcev za azil in zamude pri azilnih postopkih v državah članicah; poziva k 14-
odstotnemu povečanju odobritev za prevzem obveznosti in odobritev plačil za Sklad za 
azil, migracije in vključevanje, da se zagotovijo zadostna sredstva;

4. nadalje poziva k oblikovanju ločenih proračunskih vrstic za prihodnji Sklad za azil, 
migracije in vključevanje ter prihodnji instrument za upravljanje meja in vizume za 
vsakega od posebnih ciljev teh programov, da se zagotovi ustrezno financiranje za vse 
cilje programov in zagotovi boljša berljivost in preglednost pri letnem dodeljevanju 
finančnih sredstev, s čimer bi olajšali nadzor nad izvajanjem programov;

5. je zelo zaskrbljen, ker v Sredozemlju še vedno prihaja do smrtnih žrtev; meni, da je 
potreben bolj dolgoročen pristop k operacijam iskanja in reševanja, saj tega ne moremo 
prepustiti izključno nedržavnim akterjem; meni, da bi morala Komisija predstaviti 
zakonodajni predlog za ustanovitev sklada za iskanje in reševanje v podporo misijam 
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iskanja in reševanja v Sredozemlju; zato predlaga oblikovanje nove proračunske vrstice 
za ta sklad, da bi spodbudili reševanje življenj in izkazali solidarnost med državami 
članicami pri izvajanju operacij iskanja in reševanja v skladu z mednarodnim pravom 
in temeljnimi pravicami, vključno s pravico do življenja in načelom nevračanja;

6. je zaskrbljen zaradi korenitih zmanjšanj sredstev, ki so bili predlagani za program 
izmenjave, pomoči in usposabljanja za zaščito eura pred ponarejanjem (program 
Pericles IV), saj bodo ogrozili uspeh tega programa kot celote; meni, da bi bilo treba 
njegova finančna sredstva v letu 2021 povečati na 950.000 EUR, da bo mogoče 
dejansko prispevati k boju proti ponarejanju eura in s tem povezanim goljufijam;

7. je seznanjen s predlogom za povečanje odobritev Agencije Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
(Europol) za 11,5 %; je zaskrbljen, ker bodo razvojne in operativne dejavnosti Europola 
v letu 2021 ovirane, če se število statutarnih uslužbencev ne bo povečalo; želi spomniti, 
da mora Europol v okviru sedanjega mandata organom pregona držav članic nuditi 
obsežnejšo analitično in operativno podporo, orodja in inovacije ter da je nedavno na 
zahtevo sprožil nove pobude, za katere so potrebna dodatna sredstva, na primer evropski 
center za finančni in gospodarski kriminal ter inovacijski laboratorij; poudarja tudi, da 
se mora Europol prilagoditi porastu novih dejavnosti v zadnjih letih in spremembam v 
kriminalnem okolju med izbruhom COVID-19; pričakuje, da se bodo naloge Europola 
v letu 2021 še razširile s prihodnjo revizijo njegovega mandata, vendar poudarja, da bo 
odločitev o dodatnem financiranju mogoče sprejeti šele ob koncu zakonodajnega 
postopka; zato meni, da je treba za Europol nameniti 184.900.000 EUR, za kolikor je 
tudi zaprosil; poziva, naj se v kadrovski načrt Europola doda 63 dodatnih delovnih mest;

8. je seznanjen z manjšim, 3-odstotnim povečanjem odobritev za prevzem obveznosti in 
odobritev plačil Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL); zahteva dodatno povečanje 
sredstev z 10.400.000 EUR na 16.264.976 EUR in dodatnih 21 delovnih mest v 
kadrovskem načrtu agencije CEPOL; meni, da bi morala dodatna sredstva tej agenciji 
omogočiti, da okrepi usposabljanje o raznolikosti in izpolni vse potrebe držav članic;

9. meni, da manjše povečanje finančnih sredstev (1,8 %), predlagano za Evropski center 
za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA), ne bo zadostovalo za 
izpolnjevanje pravnih obveznosti, izhajajočih iz kadrovskih predpisov in najemnih 
pogodb; prav tako poudarja, da bi moral center EMCDDA dobiti dodatna sredstva tudi 
zato, da bo lahko v celoti uporabil vse svoje operativne zmogljivosti in se učinkovito 
odzval na najnovejše dogajanje v svetu drog, tudi na posledice izbruha COVID-19; 
poudarja, da je maloprodajna vrednost drog v Evropi ocenjena na 30 milijard EUR 
letno; zato poziva, naj se proračun centra poveča na 18.100.000 EUR;

10. meni, da predlagano povečanje odobritev Agencije Evropske unije za pravosodno 
sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust) ne zadostuje za izzive, s katerimi se 
agencija sooča zaradi naraščajočega števila zadev; poziva, naj se Eurojustu zagotovi 
21 dodatnih delovnih mest in naj se njegov proračun ustrezno poveča na 
44.068.531 EUR;

11. je seznanjen z oceno Evropskega javnega tožilstva (EJT), da bo v prvem letu delovanja 
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obdelalo količino informacij, ustrezajočo 4300 zadevam, iz katerih bo sprožilo vsaj 
2000 lastnih kazenskih preiskav; pričakuje, da se bodo delovne obremenitve v 
prihodnjih letih še povečale, do 3700 lastnih kazenskih preiskav v letu 2027, in sicer 
delno zaradi tveganja povečanih goljufij, ki škodijo finančnim interesom Unije in so 
neločljivo povezane s splošnim povečanjem financiranja Unije v naslednjem večletnem 
finančnem okviru in načrtu okrevanja; opominja, da je EJT urad z zavezujočimi 
pristojnostmi; je zelo zaskrbljen zaradi nizke ravni financiranja, predlagane v predlogu 
splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2021, in zaradi števila 
zaposlenih, ki predstavljajo le polovico zahtev EJT; meni, da bi tak predlog bistveno 
vplival na zmožnost novega organa, da začne izvajati svoje dejavnosti in izpolni svoj 
mandat; poudarja, da bo treba finančna sredstva EJT občutno povečati na 
55.500.000 EUR, da bo lahko izpolnilo svoje pravne obveznosti in prevedlo ogromno 
število dokumentov, ki se posredujejo sodnikom na državni ravni, krilo stroške 
zaposlovanja in kadrovske stroške, pa tudi zaposlilo zahtevanih 140 evropskih 
delegiranih tožilcev in 219 uslužbencev;

12. obžaluje zmanjšanje proračuna Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) za 
0,4 %; poziva, naj se odobritve za prevzem obveznosti in odobritve plačil agencije FRA 
povečajo na 24.679.000 EUR, da bo lahko še naprej zagotavljala kakovostno delo, ki se 
je izkazalo za koristno pri oblikovanju politik Unije; meni, da je treba agencijo podpreti 
pri njenih dodatnih prizadevanjih za spremljanje temeljnih pravic med krizo zaradi 
COVID-19, zlasti zaradi morebitnega drugega vala v letu 2021; poziva, naj se v 
kadrovski načrt agencije dodajo 4 delovna mesta; poudarja, da agencija FRA brez 
ustreznih finančnih in kadrovskih virov morda ne bo mogla izvesti projektov, ki so 
odgovor na ugotovljene potrebe, in ustrezno spremljati temeljnih pravic v Uniji, 
prispevati k boju proti diskriminaciji in rasizmu, braniti temeljnih pravic, tudi na 
zunanjih mejah Unije, ter podpirati pravosodja in pravic žrtev;

13. poudarja, kako pomembno je integrirano upravljanje meja za delovanje in nadaljnje 
povezovanje schengenskega območja; poudarja vpliv izbruha COVID-19 na tem 
področju; poudarja vlogo Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) pri 
usklajevanju in razvoju integriranega upravljanja meja; ugotavlja, da predlagana raven 
financiranja agencije Frontex za leto 2021 ostaja pod ravnjo ocene finančnih posledic 
iz predloga Komisije za uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o evropski mejni in 
obalni straži1, kar ogroža zmožnost agencije Frontex, da do leta 2024 zagotovi stalno 
evropsko enoto 10.000 mejnih policistov in pripadnikov obalne straže; poudarja, da je 
bil proračun agencije Frontex v zadnjih letih sicer znatno povečan, vendar so še vedno 
potrebna izredna sredstva; poziva k povečanju proračuna za leto 2021 na 
804.268.491 EUR, da bo lahko agencija razširila in usposabljala svoje stalne enote in 
kupila lastno opremo, kar bo omogočilo uspešno in pravočasno napotitev in uporabo ter 
operativno podporo državam članicam na zunanjih mejah; poudarja, da je treba pri tej 
nalogi spoštovati temeljne pravice, in predlaga, naj se dodatna sredstva uporabijo tudi 
za okrepitev opazovalcev agencije Frontex za spoštovanje temeljnih pravic in reševanje 
življenj na morju;

14. pozdravlja predlagano 16,5-odstotno povečanje odobritev za prevzem obveznosti in 
odobritev plačil Evropskega azilnega podpornega urada (EASO), obžaluje pa, da se 

1 COM(2018)0631.
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njegov kadrovski načrt temu ustrezno ni povečal; zato poziva, naj se kadrovski načrt 
urada EASO okrepi in se mu doda še 50 delovnih mest; poudarja, da bodo potrebne 
kadrovske okrepitve, če bo sprejeta nova uredba o Agenciji Evropske unije za azil; 
opominja, da so se operativne dejavnosti urada EASO v zadnjih letih močno povečale 
zaradi odzivanja na migracijske pritiske ter pomoči državam članicam pri sprejemu 
prosilcev za azil in izvajanju azilnih postopkov, zlasti na žariščnih točkah na zunanjih 
mejah Unije; poudarja, da je urad EASO dobil številne nove naloge na področju 
premeščanja po izkrcavanju; poudarja, da bodo dodatni uslužbenci okrepili operacije na 
terenu, pripravo in izvajanje usposabljanja, informacije in analize, praktična orodja, 
vodstvene dejavnosti in upravne naloge, saj pritiski na nacionalne migracijske in azilne 
sisteme ostajajo veliki zaradi velikega števila azilnih primerov;

15. je seznanjen s 5-odstotnim zmanjšanjem odobritev za prevzem obveznosti in 12-
odstotnim povečanjem odobritev plačil za Agencijo Evropske unije za operativno 
upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice 
(eu-LISA); poudarja pomembno vlogo agencije eu-LISA pri vzpostavitvi SVI, ETIAS 
in ECRIS-TCN ter pri upravljanju in nadzoru sistemov Eurodac, VIS in SIS, pa tudi pri 
zagotavljanju interoperabilnosti informacijskih sistemov, da se zagotovi hitrejše 
zagotavljanje kakovostnih podatkov organom za upravljanje meja in organom 
kazenskega pregona; v skladu z zahtevo agencije eu-LISA zahteva 14 dodatnih 
uslužbencev za zavarovanje informacijskih omrežij in podatkovnih zbirk, razširitev 
krajev delovanja agencije in dejavnosti upravnega odbora;

16. opozarja, da je neodvisno in kakovostno preiskovalno novinarstvo z zagotavljanjem 
kakovostnih informacij, ki temeljijo na dejstvih, bojem proti dezinformacijam, 
ozaveščanjem državljanov in razkrivanjem nepravilnosti ali kaznivih dejanj bistven 
sestavni del dobro delujoče demokracije; poudarja, da se novinarstvo v Uniji sooča z 
velikimi izzivi, zlasti pomanjkanjem finančnih sredstev, zaradi česar sta ogrožena 
njegova neodvisnost in preživetje; poziva k novemu pripravljalnemu ukrepu, ki bo 
temeljil na uspešnem pilotnem projektu IJ4EU iz leta 2018 in vzpostavil sklad za nujno 
pomoč, ki bo pomagal zaščititi novinarje po vsej Uniji ter podprl pripravo kakovostnih 
neodvisnih novinarskih vsebin v javnem interesu, s čimer bi zagotovili stalno zaupanje 
javnosti v neodvisne medije.
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