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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. s ohledem na bezprecedentní naléhavou situaci v oblasti migrace zdůrazňuje, že se 

ukázalo, že stávající stropy víceletého finančního rámce na období 2014–2020, zejména 

pokud jde o okruh 3, jsou příliš těsné a neodrážejí správně posílení oblasti svobody, 

bezpečnosti a práva podle Lisabonské smlouvy a stále větší množství úkolů a problémů 

v této oblasti, včetně řešení strukturálního fenoménu migrace a požadavků na bezpečnost; 

připomíná, že rozpočet Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) je již 

v podstatě vyčerpán; připomíná, že dostupné mechanismy flexibility, které jsou ve VFR 

k dispozici, jsou již hojně využívány, což vede k významnému omezení finanční 

flexibility, která bude k dispozici v dalších rozpočtových letech; 

2. nehledě na rozsáhlé využívání mechanismů flexibility v rámci VFR žádá, aby nejvíce 

postižené členské státy mohly tyto mechanismy, zejména „doložku o mimořádných 

okolnostech“, která je součástí Paktu o stabilitě a růstu, plně využívat; 

3. domnívá se, že na úrovni EU jsou zapotřebí další významné finanční zdroje, aby bylo 

možné řešit všechny problémy týkající se migrace (záchranu, zachycování, přijímání, 

registraci, kontrolu, ubytování, dopravu, přemísťování, navracení a integraci migrantů) 

a zabývat se humanitárními problémy v Unii i mimo ni, vypracovat a zavést nový 

skutečně společný evropský azylový systém, podporovat přesídlování a přemísťování 

migrantů, spravovat společné vnější hranice, zajistit vnitřní bezpečnost Schengenského 

prostoru, podporovat integraci a bránit diskriminaci (zejména žen), rasismu a xenofobii; 

4. domnívá se, že z rozpočtu EU by se měly spíše než koncepce zaměřené na bezpečnost 

podporovat koncepce zaměřené na integraci; požaduje, aby se před přijetím rozhodnutí 

o vyčlenění dalších finančních prostředků plně využívaly stávající bezpečnostní nástroje 

a možnosti, zejména pokud jde o výměnu informací mezi bezpečnostními orgány 

členských států a orgány zabývajícími se prosazováním práva; 

5. s potěšením konstatuje, že došlo k vytvoření nástroje k poskytování humanitární pomoci 

v rámci EU, který má být použit zejména k tomu, abychom se vyrovnali s masivním 

přílivem migrantů a uprchlíků; vzhledem k tomu, že Parlament nebyl do dané věci řádně 

zapojen, zpochybňuje nicméně uplatňování čl. 122 odst. 1 Smlouvy o fungování evropské 

unie jako právního základu k vytvoření tohoto nového nástroje; vyjadřuje znepokojení 

nad úmyslem Komise financovat tento nástroj na základě okruhu 3 víceletého finančního 

rámce, a zejména Azylového, migračního a integračního fondu, který je už tak masivně 

využíván a podfinancován; žádá Komisi, aby se zabývala možností alternativního 

financování tohoto nástroje z rozpočtu EU, tak aby nedošlo k negativnímu ovlivnění 

činnosti a programů financovaných na základě tohoto fondu; 

6. s potěšením konstatuje, že v rámci okruhu 3 došlo k vytvoření nové kapitoly, která je 

určena k poskytování naléhavé pomoci v rámci Unie; domnívá se, že při přepracování 

VFR je nutné stanovit, aby budoucí financování této „podpory“ bylo realizováno 

nad rámec stanovených stropů, a zároveň zaručit nezbytnou flexibilitu, která by umožnila 

přidělování prostředků s ohledem na rozvoj situace na místě a na změnu politických 
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priorit; 

7. žádá, aby byl fond AMIF revidován a aby mu bylo přiděleno více zdrojů; zdůrazňuje, že 

aby bylo možné poskytovat členským státům skutečnou oporu a zajistit plnění jejich cílů, 

musí dojít k dalšímu navýšení rozpočtu i počtu zaměstnanců evropských agentur 

zabývajících se migračním tlakem, zejména Evropského podpůrného úřadu pro otázky 

azylu (EASO) a agentury Frontex; domnívá se, že na pátrací a záchranné operace by 

se měly poskytnout dostatečné prostředky, a poukazuje na to, že prostředky vyčleněné 

na tyto operace jsou v současnosti nesprávně začleněny do Fondu pro vnitřní bezpečnost 

(ISF); 

8. konstatuje, že Komise nedávno uzavřela s Tureckem dohodu o nástroji pro uprchlíky 

v Turecku, do něhož má být vloženo 6 mld. EUR; vyjadřuje politování nad vytvářením 

finančních nástrojů mimo rozpočet EU, neboť ohrožují jeho jednotnost a obcházejí 

rozpočtový postup, který podléhá kontrole ze strany Parlamentu a jeho zapojení; 

zdůrazňuje, že s Parlamentem neproběhly konzultace v žádné fázi přijímání této dohody; 

je znepokojen tím, jaký dopad může mít tato dohoda na rozpočet na rok 2017; zdůrazňuje, 

že tento fond a další podobné fondy by neměly podporovat represivní opatření či 

jakoukoli činnost, která by mohla vést k porušování základních práv; vyzývá Komisi, aby 

pozorně sledovala využívání těchto finančních prostředků a podávala o tom Evropskému 

parlamentu pravidelné informace; zdůrazňuje, že podpora uprchlíků ze strany EU 

a členských států by měla být doplňkem pravidelné rozvojové pomoci, nikoli její 

náhradou; 

9. domnívá se, že mezi migrací a terorismem v Evropě neexistuje přímá spojitost; požaduje, 

aby se nové financování použilo na boj proti radikalizaci mládeže v EU; domnívá se, že 

toho lze dosáhnout na základě podpory integrace a boje proti diskriminaci, rasismu 

a xenofobii; žádá, aby nedošlo k omezení finančních prostředků určených na projekty, 

jejichž cílem je vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva; 

10. domnívá se, že Fond pro vnitřní bezpečnost by měl mít dostatečné finanční prostředky 

na to, aby mohl plnit své cíle, zejména v oblasti účinné spolupráce a výměny informací 

mezi orgány členských států zaměřenými na prosazování práva, a zároveň zdůrazňuje, že 

veškerá jeho činnost musí být plně v souladu s Listinou základních práv EU; 

11. vyzývá k navýšení rozpočtu pro program Práva, rovnost a občanství určený k prosazování 

a ochraně základních práv a k boji proti rasismu, xenofobii a veškerým formám 

diskriminace, zejména v souvislosti s rostoucí intolerancí v Evropě; 

12. očekává, že příliv migrantů bude vzhledem k trvalé politické nestabilitě a konfliktu 

v mnoha oblastech a nedostatku zákonných prostředků pro vstup na území EU přetrvávat 

jak v případě žadatelů o azyl, tak i migrantů; požaduje aktualizovaný odhad rozpočtových 

potřeb, aby bylo možné reagovat na výzvy očekávané do konce platnosti tohoto VFR; 

vyzývá k tomu, aby se při revizi VFR v roce 2017 zajistila co největší flexibilita, tak aby 

jeho kapacita mohla reagovat na situace, které se v době jeho přijetí nepředpokládaly; 

vyzývá k přiměřenému přehodnocení okruhu 3 a 4 směrem nahoru a k zapojení 

Parlamentu do všech fází rozhodování, pokud jde o rozpočtová i legislativní opatření. 
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