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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. bere na vědomí návrh Komise uvolnit v rámci návrhu souhrnného rozpočtu Evropské 

unie na rozpočtový rok 2017 z rozpětí pro nepředvídané události prostředky na závazky ve 

výši 1 164,4 milionu EUR nad rámec stropu prostředků v okruhu 3, aby bylo vzhledem 

k plnému vyčerpání rozpětí dostupného pod stropem okruhu 3 a nástroje pružnosti na rok 

2017 možné reagovat na dodatečné potřeby financování plynoucí z bezpečnostní krize a 

migračních a humanitárních výzev; 

2. domnívá se, že v souvislosti s vnitřní bezpečnostní krizí a se stávajícími 

humanitárními, migračními a uprchlickými výzvami vyvstanou v roce 2017 pravděpodobně 

dodatečné finanční potřeby; uznává, že tyto potřeby by mohly výrazně překročit financování 

dostupné v rámci okruhu 3; připomíná, že pod stropem okruhu 3 není k dispozici již žádné 

rozpětí; žádá proto Komisi, aby vyjasnila, zda a jak by bylo možné získat další finanční 

prostředky využitím rozpětí pro nepředvídané události, aby bylo v průběhu roku 2017 možné 

reagovat na potenciální další finanční potřeby okruhu 3; 

3. vítá návrhy Komise navýšit v rámci revize VFR v polovině období prostředky 

v okruhu 3 na období 2018–2020 o další 2,55 miliardy EUR, aby byly zajištěny dostatečné 

zdroje pro agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a zohledněny nedávné 

návrhy Komise v oblasti bezpečnosti a migrace; podotýká, že je zapotřebí okamžitá reakce na 

bezpečnostní krizi a na migrační a uprchlické výzvy, a považuje za důležité, aby byla všemi 

zúčastněnými aktéry zajištěna plná transparentnost plateb a pravidelné monitorování výdajů a 

podávání zpráv o výdajích; vyjadřuje politování nad tím, že Komise nevyužila příležitost, 

kterou skýtala revize VFR v polovině období, k tomu, aby patřičně upravila strop; 

4. připomíná, že spravedlivé a transparentní rozdělení finančních prostředků mezi různé 

cíle Azylového, migračního a integračního fondu (dále jen „fond“) bylo prioritou Parlamentu 

v průběhu jednání, jež vedla k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 516/20141, kterým byl tento fond zřízen; vyzývá Komisi, aby patřičně zvýšila počet 

rozpočtových položek pro tento fond, a usnadnila tak čitelnost a transparentnost využívání 

finančních prostředků, jež byly vyčleněny na jednotlivé cíle, a tudíž i do těchto rozpočtových 

položek; vyzývá Komisi zejména k tomu, aby od sebe v budoucnu ve všech návrzích rozpočtu 

oddělila výdaje na rozšíření spravedlivých opatření na zajištění návratu migrantů od výdajů 

na zákonnou migraci a podporu účinné integrace státních příslušníků třetích zemí, jak se 

navrhuje v bodu 12 stanoviska ze dne 24. září 2014, které Výbor pro občanské svobody, 

spravedlnost a vnitřní věci vypracoval pro Rozpočtový výbor k návrhu souhrnného rozpočtu 

Evropské unie na rozpočtový rok 20152; 

5. připouští uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události v přibližné výši 

1 miliardy EUR v roce 2017, konkrétně na financování činností, jež Komise navrhuje v rámci 

                                                 
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014, kterým se zřizuje Azylový, 

migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a 

Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 168). 
2 PE536.206v03-00. 
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okruhu 4 VFR (Globální Evropa) jako součást svého sdělení k revizi VFR v polovině období 

(+1,4 miliardy pro okruh 4 na období 2017–2020); bere na vědomí, že část uvolněných 

prostředků z rozpětí pro nepředvídané události (750 milionů EUR z 1 miliardy EUR) se 

v roce 2017 použije na příslušné navýšení prostředků na nástroj pro rozvojovou spolupráci 

(+500 milionů EUR) a evropský nástroj sousedství (+250 milionů EUR) s cílem podpořit 

středomořské země a řešit prvotní příčiny migrace tím, že se pomůže zemím v subsaharské 

Africe a v Asii; bere také na vědomí, že zbývající uvolněné prostředky (250 milionů EUR 

z 1 miliardy EUR) se použijí na posílení dotace v rozpočtu nového Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD) na rok 2017 coby součásti nového plánu vnějších investic, který 

Komise navrhla za účelem dlouhodobějšího řešení prvotní příčiny migrace. 
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