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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. bere na vědomí celkové snížení prostředků na závazky u fondu AMIF o 15,4 % 
(tj. o 172 milionů EUR) ve srovnání s rokem 2019; s politováním konstatuje snížení 
prostředků na závazky zaměřených na posilování a rozvoj společného evropského 
azylového systému (CEAS) a na podporu sdílení odpovědnosti mezi členskými státy 
(o 29,5 %) ve srovnání s rokem 2019; uznává nicméně, že prostředky na závazky 
zůstávají vysoko nad úrovní stanovenou v rozpočtu na rok 2018, a uvědomuje si, 
že snížení je přinejmenším zčásti spojeno se skutečností, že reforma dublinského 
nařízení byla zablokována z důvodu politické nečinnosti v Radě; připomíná, že je 
důležité zajistit v Unii vysoké standardy v oblasti azylu a poskytnout odpovídající 
finanční kapacitu na podporu přijímání a ochrany žadatelů o azyl a migrantů a jejich 
integrace v členských státech, účinných strategií pro navracení osob, programů 
přesídlování, účinnosti posuzování žádostí o azyl, výkonu rozhodnutí týkajících se 
žádostí o azyl a reagovat na naléhavé potřeby pomoci ze strany členských států, které 
poskytují útočiště velkému počtu žadatelů o azyl, a /nebo členských států prvního 
vstupu; konstatuje, že rozpočet fondu AMIF nezahrnuje finanční rezervy určené 
k financování revidovaného dublinského nařízení a nových unijních programů 
znovuusídlování v případě přijetí této legislativy v roce 2020; navrhuje, aby byla 
v rezervě vyhrazena částka na dočasná opatření týkající se vyloďování v Unii 
a přemisťování osob, které jsou zachráněny ve Středozemním moři; navrhuje, aby 
v zájmu uvolnění finančních zdrojů byly svěřenský fond EU pro Afriku a regionální 
programy rozvoje a ochrany pro severní Afriku, které primárně podporují vnější 
politiky Unie, financovány namísto z fondu AMIF v rámci okruhu III (Bezpečnost 
a občanství) z okruhu IV rozpočtu Unie (Globální Evropa); připomíná, že je třeba 
zajistit soudržnost mezi akcemi prováděnými v rámci okruhu III a okruhu IV;

2. vyzývá Komisi, aby zvýšila počet rozpočtových položek v rámci AMIF s cílem umožnit 
větší transparentnost, pokud jde o přidělování finančních prostředků z fondu na různé 
cíle tohoto fondu; vyzývá zejména k jasnému oddělení výdajů na podporu 
spravedlivých strategií navracení osob od výdajů na legální migraci a podporu účinné 
integrace státních příslušníků třetích zemí;

3. připomíná, že je třeba vyčlenit odpovídající prostředky z rozpočtu Unie na posílení 
vnějšího rozměru migrace a zajištění odpovídající ochrany vnějších hranic Unie;

4. poukazuje na nízkou částku, která je určena na pomoc při mimořádných událostech 
v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost (8,5 milionu EUR); žádá Komisi, aby pečlivě 
a s větším realismem tuto částku přezkoumala a aby přitom zohlednila možné potřeby 
členských států, pokud jde o pomoc při mimořádných událostech v rámci uvedeného 
fondu, jako je např. řešení bezpečnostních incidentů; 

5. vyzývá k navýšení finančních prostředků pro program Evropa pro občany s ohledem 
na jeho zásadní úlohu posílit evropský démos a jeho občanství;

6. konstatuje zvýšení objemu prostředků na závazky agenturám v oblasti spravedlnosti 
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a vnitřních věcí, jako jsou EASO (41,5 %), EBCG (Evropská pohraniční a pobřežní 
stráž) (34,6 %), CEPOL (14 %), EMCDDA (7,7 %), FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) 
a Europol (2,1 %), ve srovnání s rozpočtem na rok 2019; vítá celkové navýšení 
finančních prostředků dostupných v rámci programu Spravedlnost; vyjadřuje však 
politování nad snížením prostředků na závazky v oblasti usnadnění a podpory justiční 
spolupráce v občanských a trestních věcech (o 23,6 %);

7. všímá si, že se rozpočet EBCG na rok 2020 – po přijetí nového mandátu EBCG – zvýšil 
o 34,8 % (tj. o 108 milionů EUR), což představuje zdaleka největší zvýšení ze všech 
agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí; připomíná, že Účetní dvůr v rámci 
postupu udělování absolutoria za rozpočet na rok 2017 uvedl, že členské státy finanční 
potřeby EBCG v roce 2017 nadhodnotily; bere na vědomí cíl, jímž je poskytnout EBCG 
více lidských zdrojů (10 000 příslušníků pohraniční stráže do roku 2027), a skutečnost, 
že počet úmrtí na moři stále roste, jelikož v oblasti Středozemního moře neexistuje 
systém pátrání a záchrany; navrhuje, aby bylo toto navýšení zdrojů rovněž využito pro 
účely záchranných operací na moři; vyzývá Komisi, aby urychleně vytvořila fond 
zaměřený na podporu pátracích a záchranných operací s cílem zaručit efektivní 
působení těchto operací ve Středomoří; s politováním konstatuje značný rozdíl mezi 
prostředky na závazky určenými pro EBCG v roce 2020 (420 milionů EUR) a částkou 
přiznanou Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu (EASO) (133 milionů 
EUR); vyzývá k tomu, aby byl úřad EASO transformován v plnohodnotnou 
decentralizovanou agenturu Unie s výrazně posíleným mandátem, a domnívá se, 
že rozpočet a personální obsazení tohoto úřadu by se měly posílit, má-li řádně plnit své 
úkoly; bere na vědomí snížení prostředků na závazky u fondu ISF o 6,1 % (tj. o 32,6 
milionů EUR) ve srovnání s rokem 2019; připomíná, že je třeba poskytovat podporu 
v oblasti policejní a soudní spolupráce v trestních věcech;

 8. vítá zvýšení objemu prostředků na závazky pro Úřad evropského veřejného žalobce 
(EPPO) (70,5 %); připomíná významnou úlohu úřadu EPPO při vyšetřování a stíhání 
podvodů týkajících se finančních prostředků Unie a potřebu poskytnout mu dostatečné 
finanční zdroje, aby se mohl stát plně funkčním do prosince 2020; žádá Komisi, aby 
dále prozkoumala finanční potřeby spojené s rozšířením úlohy úřadu EPPO tak, aby 
zahrnovala i boj proti přeshraničnímu terorismu v souladu se sdělením Komise ze dne 
12. září 2018;

9. vyjadřuje politování nad tím, že se Komise neřídí rozpočtovými požadavky Europolu 
a Eurojustu a navrhla snížit v roce 2020 prostředky pro Europol o 33,5 milionu EUR 
a pro Eurojust o 3,7 milionu EUR ve srovnání s jejich finančními cíli; zdůrazňuje, 
že toto snížení by mohlo mít dopad na provozní činnost obou agentur; konstatuje, 
že podpora Europolu má zásadní význam při společných vyšetřováních v celé Unii 
a hraje klíčovou úlohu v boji proti organizovanému zločinu; podporuje provádění 
strategie Europolu Strategie 2020+ , jejímž cílem je posílit operativní podporu 
a analytické schopnosti Europolu ve prospěch členských států, a navrhuje nové 
investice do důležitých oblastí trestné činnosti, jako je boj proti obchodu s drogami 
a finanční trestné činnosti; konstatuje, že snížení prostředků na závazky agentury eu-
LISA o 18,7 % (tj. o 55 milionů EUR) odpovídá dokončení vývoje Systému 
vstupu/výstupu; opětovně poukazuje na potřebu zajistit přiměřenou finanční podporu 
a odpovídající počet pracovníků a jejich zaškolení agenturám působícím v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí s cílem umožnit jim zcela transparentně plnit svěřené 
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úkoly a bojovat proti závažné přeshraniční trestné činnosti při plném dodržování 
základních práv;

10. vítá částku, která byla přidělena evropskému inspektorovi ochrany údajů (EDPS) (19 
milionů EUR); konstatuje, že více než 30 % této částky slouží k zajištění sekretariátu 
evropského sboru ochrany údajů (EDPB); zdůrazňuje, že je třeba zajistit EDPS 
odpovídající rozpočtové a lidské zdroje, které mu umožní zcela nezávisle plnit 
dodatečné úkoly vyplývající z provádění nového unijního rámce ochrany údajů 
(obecného nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR); zdůrazňuje tudíž, že přidělený 
rozpočet představuje naprosté minimum;

11. vyjadřuje znepokojení nad tím, že návrh rozpočtu Komise pro Evropskou policejní 
akademii (CEPOL) (finanční deficit ve výši 1,5 milionů EUR) neumožňuje CEPOL 
dostatečně pokrýt poptávku členských států, pokud jde o vzdělávání a školení 
odborníků v oblasti prosazování práva v Unii a v jejím sousedství; vyjadřuje politování 
nad tím, že agentura CEPOL nemá dostatečné finanční prostředky na to, aby čelila 
novým výzvám s ohledem na nové informační systémy, jako je SIS II, a že nemůže 
školit pracovníky v oblasti prosazování práva v oblastech, jako je korupce a podvody 
v souvislosti se spotřební daní, ačkoli ve strategickém posouzení vzdělávacích potřeb 
EU se uvádí, že vzdělávání v této oblasti je nezbytností pro prosazování práva na úrovni 
Unie; namísto toho musela z důvodu rozpočtových omezení odmítnout 54 platných 
a legitimních žádostí členských států o školení pro vedoucí pracovníky donucovacích 
orgánů či o školení v oblasti nedovoleného přistěhovalectví, trestných činů z nenávisti 
a praní peněz; zastává názor, že rozpočtová žádost agentury CEPOL (12 milionů EUR) 
na rok 2020 je nezbytná, má-li agentura uspokojit rostoucí poptávku členských států, 
zejména v oblasti kybernetické kriminality a digitalizace; poukazuje na to, že důvěru, 
sítě a přeshraniční výměnu informací mezi pracovníky v oblasti prosazování práva lze 
dále zlepšit, pokud se stávající výměnný program CEPOL rozšíří o měsíční výměny 
a nabídku studijních návštěv Europolu a výměnných programů mezi operačními 
úředníky členských států a zaměstnanci Europolu; konstatuje však, že by to vyžadovalo 
odpovídající dodatečné finanční a lidské zdroje pro CEPOL;

12. všímá si, že při náboru pracovníků roste počet „dočasných zaměstnanců“ ve srovnání 
se „smluvními zaměstnanci“ agentur Unie; domnívá se, že citlivost informací 
dostupných zaměstnancům agentur v oblasti SVV vyžaduje přísnou politiku důvěrnosti, 
zejména pokud jde o nábor a řízení zaměstnanců;

13. vybízí Komisi, aby posílila podporu investigativní žurnalistiky, včetně přeshraniční 
investigativní žurnalistiky, a svobody sdělovacích prostředků pomocí zvláštních fondů, 
čímž se přispěje mimo jiné k boji proti trestné činnosti a ke zvýšení informovanosti 
občanů Unie;

14. připomíná, že podporuje boj proti diskriminačním praktikám, násilí páchanému 
na základě pohlaví a trestným činům z nenávisti a boj za plné požívání práv, rovnost 
a programy spravedlnosti; zdůrazňuje významnou úlohu, kterou hrají prostředky 
vynaložené na nástroje nediskriminace a programy na podporu rovnosti, jejichž cílem je 
prosazovat práva menšin, se zvláštním zaměřením na práva žen, starších osob, osob se 
zdravotním postižením a osob LGBTQI +;

15. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, aby u všech rozpočtových činností uplatňovaly 
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hledisko rovnosti žen a mužů, a to zejména při plánování, vyjednávání, provádění 
a opětovném přezkumu příštího víceletého finančního rámce (VFR); upozorňuje na 
zásadní význam závazku dalšího prosazování a podpory rovnosti žen a mužů a práv žen 
a dívek v rámci rozpočtového procesu na rok 2020; sestavování rozpočtu s ohledem 
na rovnost žen a mužů by proto mělo být začleněno do všech rozpočtových položek 
a jeho cílem by mělo být: 1) prosazování odpovědnosti a transparentnosti při fiskálním 
plánování; 2) genderově citlivější zapojení žen a mužů do rozpočtového procesu; 
a 3) další prosazování rovnosti žen a mužů a práv žen;

16. vyzývá k vyčlenění udržitelných a přiměřených finančních prostředků na opatření 
stanovená v rámci účinného provádění Istanbulské úmluvy a směrnice o právech obětí, 
jakožto klíčových právních předpisů v boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, 
a na poskytování odpovídající podpory obětem, vytvoření komplexního právního rámce 
a přístupu k boji proti násilí páchanému na základě pohlaví a na podporu osvětové 
činnosti a budování řádné státní infrastruktury s cílem bojovat proti tomuto násilí;

17. vyjadřuje politování nad tím, že nedošlo k žádnému znatelnému pokroku, pokud jde 
plnění politických a právních závazků, které Unie na vysoké úrovni přijala v oblasti 
rovnosti žen a mužů a začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do rozpočtového 
procesu a rozhodnutí o výdajích od roku 2015, o čemž svědčí i fakt, že v přezkumu 
VFR na období 2014–2020 v polovině období ani v návrhu Komise na období 2021–
2027 není rovnost žen a mužů zohledněna.
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