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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. poukazuje na to, že struktura nového víceletého finančního rámce (VFR) by měla lépe 

odpovídat pěti hlavním politickým prioritám EU; požaduje větší soulad mezi 

financováním z rozpočtu EU a jeho cíli, a to, bude-li třeba, prolomením skleněného 

stropu 1% příspěvků z HDP členských států a/nebo úpravou a redukcí cílů EU; 

2. žádá zvýšení finančních prostředků na boj proti jevu radikalizace, který vede k 

násilnému extremismu v EU; domnívá se, že toho lze dosáhnout usilováním o integraci 

a potíráním diskriminace, rasismu a xenofobie;  

3. zdůrazňuje důležitost různých fondů EU a upozorňuje na to, že činnosti v oblasti 

bezpečnosti a migrace by nejen měly být hrazeny ze zvláštních k tomu určených 

nástrojů, jako jsou Azylový, migrační a integrační fond (AMIF) nebo Fond pro vnitřní 

bezpečnost (ISF), které by měly zajistit dostatečné financování k řešení komplexních 

výzev v těchto oblastech a měly by mít dostatečné zdroje od počátku po celé trvání 

příštího VFR, ale měly by být také koncepčně zahrnuty do obecnějších budoucích 

nástrojů, jako jsou Evropský sociální fond (ESF), Fond soudržnosti nebo Fond Unie pro 

bezpečnost (který odpovídá Evropskému programu pro bezpečnost) a nástroje 

financování v oblasti vnější činnosti; podotýká, že by neměla být vyloučena možnost, 

aby opatření, která souvisí se začleňováním přistěhovalců a uprchlíků do společnosti 

hostitelských zemí, byla financována z jiných, obecnějších nástrojů, jako je ESF; 

pokládá za nezbytné, aby všechny ESI fondy pokračovaly i po roce 2020, a zdůrazňuje, 

že některé fondy, jako ESF, by se měly věnovat především otázce programů pro boj 

proti radikalizaci, marginalizaci, zločinům z nenávisti a xenofobii; 

4. žádá více finanční podpory na posílení činností občanské společnosti; 

5. zdůrazňuje, že výše a mechanismy financování pro oblast bezpečnosti a migrace by 

měly být adekvátní a umožňovat dostatečnou flexibilitu, aby nebylo nutno soustavně 

rok co rok využívat mechanismu pružnosti rozpočtu EU, jak tomu bylo u současného 

VFR od roku 2015, a zajistit, aby způsoby poskytování pomoci účinně reagovaly na 

vznikající potřeby na místní úrovni; zastává názor, že fondy by měly zahrnovat také 

spolehlivý přezkum v polovině období, který by upravil příděl finančních prostředků v 

souladu s potřebami v terénu na základě aktuálních statistických údajů a odměňoval by 

za výsledky dosažené při naplňování priorit EU; 

6. znovu připomíná své znepokojení související se zřízením nástrojů ad hoc mimo 

rozpočet Unie, jako jsou svěřenské fondy, neboť nepřispívají k jednotnosti a 

univerzálnosti rozpočtu EU, ani nezlepšují jeho transparentnost a srozumitelnost; 

připomíná, že svěřenské fondy EU by měly výhradně podporovat činnosti mimo Unii; 

připomíná, že Parlament by měl mít možnost uplatňovat svou kontrolní pravomoc nejen 

nad vytvářením takovýchto svěřenských fondů EU, ale také nad veškerým vyplácením 

prostředků z nich; 

7. vyjadřuje politování nad rostoucí finanční podporou EU poskytovanou třetím zemím, 
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jako jsou Libye a Turecko, s cílem předcházet migraci, a to navzdory obavám ohledně 

situace v oblasti lidských práv v těchto třetích zemích; 

8. připomíná, že v zájmu řádného fungování bezpečnostní unie je by se finanční nástroje 

měly zaměřovat na zlepšování současných politik a stávajících systémů;   

9. zdůrazňuje důležitou roli, kterou hrají agentury v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí 

(SVV) a subjekty Unie nově zřízené v rámci Programu Unie pro bezpečnost, a také 

významnou roli, kterou hrají při potírání přeshraniční trestné činnosti, podvodů, praní 

peněz a terorismu, a to pokud jde o poskytování podpory na otázky azylu, justiční 

spolupráci, policejní spolupráci, správu hranic, ochranu údajů, rozsáhlé IT projekty 

nebo základní práva; žádá, aby na jejich operace a činnosti byly přiděleny odpovídající 

zdroje; vyjadřuje politování nad tím, že financování poskytnuté mnohým z těchto 

agentur neodráží zvýšená očekávání, pokud jde o jejich úkoly; 

a) lituje toho, že v současném VFR byly poskytnuty nedostatečné zdroje agenturám 

v oblasti vymáhání práva, jimiž jsou Europol, Eurojust a Cepol, a žádá plánování 

přídělů zdrojů v souladu s politickými očekáváními a operačními nároky agentur, 

mj. se zřetelem k potřebě technologické a technické podpory a školení; 

b) žádá, aby byly přiděleny vyšší finanční prostředky na vytvoření dalších 

společných vyšetřovacích týmů s cílem posílit spolupráci a výměnu informací v 

rámci přeshraničního vyšetřování; 

c) zdůrazňuje, jak důležitou práci vykonává Evropská agentura pro provozní řízení 

rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-

LISA) u řady stávajících i nových systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a 

práva; žádá, aby jí byly přiděleny odpovídající finanční a lidské zdroje umožňující 

zajistit pokračování této práce a také bezproblémové fungování a řízení systému 

vstupu/výstupu, evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), 

Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS-TCN) a 

připravovaných iniciativ, jejichž cílem je umožnit interoperabilitu informačních 

systémů EU v oblasti řízení bezpečnosti, správy hranic a migrace; 

d) připomíná závazek Unie bojovat proti chudobě a sociálnímu vyloučení, který byl 

součástí prorůstové strategie Evropa 2020, a také potřebu lépe porozumět jevům, 

jako je radikalizace, stále větší marginalizace některých skupin, nenávistné 

projevy a zločiny z nenávisti, a dokázat se jim postavit; zdůrazňuje úlohu 

Agentury EU pro základní práva (FRA) v souvislosti s těmito otázkami; žádá, aby 

byly agentuře FRA přiděleny další lidské zdroje; lituje toho, že mandát agentury 

FRA stále omezuje její roli při podporování základních práv; zdůrazňuje, že 

agentura FRA by měla mít možnost vydávat z vlastního podnětu stanoviska 

k legislativním návrhům a že by se její pravomoci měly rozšířit na všechny oblasti 

práv chráněných Listinou základních práv EU, mimo jiné i na otázky policejní a 

justiční spolupráce; 

e) požaduje odpovídající zdroje na konsolidaci nového mandátu Evropské agentury 

pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států 

(FRONTEX) a zdůrazňuje, že její nové úkoly, pravomoci a činnosti budou 

vyžadovat trvalé financování i ve finančním rámci po roce 2020; 
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f) žádá, aby byly Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu (EASO) 

přiděleny další lidské zdroje s cílem podpořit posílení mandátu k přeměně úřadu 

EASO na plnohodnotnou agenturu, která je schopna poskytovat členským státům 

potřebnou operační a technickou pomoc; 

g) zdůrazňuje úlohu Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou 

závislost (EMCDDA) při zajišťování komplexního hodnocení nedovoleného 

užívání omamných látek a jeho význam jak v rámci prevence, tak návazných 

opatření ze strany donucovacích orgánů, a to, že je třeba zajistit, aby mu byly 

poskytnuty dostatečné zdroje; 

h) žádá přidělení adekvátních zdrojů s cílem zajistit hladké zřizování a chod Úřadu 

evropského veřejného žalobce; 

10. žádá Komisi, aby v případě, že je evidentní nebezpečí závažného porušování principů 

právního státu některými členskými státy, uplatnila článek 7 Smlouvy o Evropské unii, 

a vyzývá Radu, aby se v tomto ohledu zhostila svých odpovědností. 
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