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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 % (-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 (-29,5 %) ve 
srovnání s rokem 2019; připomíná, že je důležité disponovat odpovídajícími 
finančními prostředky určenými na zlepšování začleňování migrantů a na opětovné 
začleňování migrantů, kteří se nuceně nebo dobrovolně vrátili do třetí země, a 
prostředky určenými na naléhavou podporu členských států v případě, že čelí 
migračnímu tlaku; vyjadřuje znepokojení nad skutečností, že rozpočet fondu AMIF 
nezahrnuje finanční rezervy určené k financování revidovaného dublinského nařízení a 
nových unijních programů znovuusídlování v případě jejich přijetí v roce 2020; 
navrhuje, aby byla do rezervy přidána částka určená na dočasná opatření pro 
vyloďování v Unii a přemisťování osob, které jsou zachráněny ve Středozemním moři; 
aby byly uvolněny finanční zdroje, žádá, aby nouzový svěřenský fond EU pro Afriku 
a regionální programy rozvoje a ochrany pro severní Afriku, které primárně zejména 
podporují vnější politiky Unie, byly namísto fondu AMIF z okruhu III (Bezpečnost a 
občanství) financovány z okruhu IV rozpočtu Unie (Globální Evropa);

2. 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 přezkoumala tuto částku, přičemž zohlední možné potřeby členských 
států, pokud se jedná o pomoc při mimořádných událostech v rámci uvedeného fondu, 
jako je např. řešení incidentů v bezpečnostní oblasti; 

3. vítá zvýšení objemu prostředků na závazky určených na agentury činné v oblasti 
spravedlnosti 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;  

4. upozorňuje na skutečnost, že rozpočet EBCG na rok 2020 se zvýšil o 34,8 % (+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 nadhodnotily finanční 
potřeby EBCG v roce 2017; zdůrazňuje, že od okamžiku, kdy byl stanoven cíl 
poskytnout EBCG více lidských zdrojů (10 000 pohraničníků do roku 2027), se počet 
migrantů nelegálně vstupujících do Unie mořskou či pozemní cestou výrazně snížil, 
srovnáme-li jej s předchozími lety; navrhuje, aby bylo toto navýšení zdrojů rovněž 
využito pro účely námořních záchranných operací; s politováním konstatuje značný 
rozdíl mezi prostředky na závazky určenými na EBCG v roce 2020 (420 milionů EUR) 
a částkou přiznanou Evropskému podpůrnému úřadu pro otázky azylu (EASO), tj. 133 
milionů EUR; navrhuje, aby byly rozpočet a lidské zdroje úřadu EASO navýšeny s 
cílem umožnit mu lepší provádění úkolů, které mu byly svěřeny;

5. vítá zvýšení objemu prostředků na závazky pro Úřad evropského veřejného žalobce 
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(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; 

6. s politováním konstatuje, že Komise zaujala k rozpočtové žádosti Europolu negativní 
stanovisko a navrhla, aby byly zdroje této agentury na rok 2020 sníženy o 30 milionů; 
konstatuje, že snížení prostředků na závazky agentury eu-LISA o 18,7 % (-55 milionů 
EUR) odpovídá dokončení vývoje Systému vstupu/výstupu; opět konstatuje, že je třeba 
zajistit přiměřenou finanční podporu pro agentury v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí s cílem umožnit jim zcela transparentně plnit svěřené úkoly a bojovat proti závažné 
přeshraniční trestné činnosti při bezvýhradném dodržování základních práv; 

7. vítá částku, která byla přidělena evropskému inspektorovi ochrany údajů (EDPS) (19 
milionů EUR); 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;


