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NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, 
aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

Spravedlnost

1.    za nejvyšší prioritu považuje vypracování jednoduchých, jasných a snadno 
srozumitelných právních předpisů s cílem zajistit vysokou úroveň transparentnosti 
evropských právních předpisů a zaručit jejich účinné uplatňování; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je třeba podpořit další vývoj evropského prostoru práva poskytnutím 
přiměřených finančních prostředků, a to s cílem poskytnout občanům normy platné
v celé EU, základní úroveň spravedlnosti, nediskriminační zacházení a možnost 
svobodně vykonávat svá práva na celém území Evropy;

2. považuje za zásadní, aby EU financovala prostřednictvím smysluplného přidělování 
prostředků řadu finančních programů zacílených na podporu legislativy EU a politiky 
v oblasti spravedlnosti, a zaměřila se přitom na přeshraniční otázky, které lze vhodně řešit 
pouze koordinovanými kroky na úrovni EU;

3. zdůrazňuje, že snazší dosažení plného přístupu ke spravedlnosti, důkladné justiční 
vzdělávání a efektivní soudní spolupráce v občanských a trestních věcech by mohly být 
dále zajištěny navýšením navržených prostředků pro program Spravedlnost 2014–2020, 
a požaduje 5% zvýšení jeho finančního rámce;

Správní náklady

4. souhlasí s názorem Komise, že je zapotřebí racionalizovat administrativní výdaje; 
zdůrazňuje však, že je důležité nastolit rovnováhu mezi dalšími úsporami a potřebou 
zajistit, aby orgány a instituce vykonávaly své úkoly v souladu se svými povinnostmi 
a pravomocemi vyplývajícími ze Smluv, s přihlédnutím k obtížně řešitelným výzvám 
současné hospodářské krize;

5. v této souvislosti podotýká, že 80 % úspor, které Komise plánuje, pochází z navrhovaného 
5% snížení počtu zaměstnanců; zásadně nesouhlasí s prováděním lineárního snižování 
stavu zaměstnanců ve všech orgánech, institucích a agenturách, jelikož jejich úkoly 
i odpovědnost se podle Smluv podstatně liší; zdůrazňuje, že by mělo být ponecháno 
na jejich rozhodnutí, na kterých místech a jaká snížení lze provést tak, aby tím nebylo 
dotčeno jejich řádné fungování;

6. připomíná, že v roce 2004 prošla evropská veřejná služba hloubkovou reformou, v jejímž 
důsledku již byly ušetřeny 3 miliardy eur, a do roku 2020 bude díky této reformě ušetřeno 
dalších přibližně 5 miliard eur z rozpočtu EU; konstatuje, že správní výdaje EU 
představují pouze 5,8 % víceletého finančního rámce (VFR) na období 2007–2013, který 
sám představuje přibližně 1 % HND EU;

7. uznává skutečnost, že rozpočtové orgány musí vzít v potaz ekonomický a sociální kontext, 
který se bude v příštím VFR lišit, avšak klade důraz na to, že mnohem více než kdy 
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předtím EU potřebuje efektivní veřejnou službu s vysoce kvalifikovanými 
a mnohojazyčnými zaměstnanci, kteří budou rekrutováni z řad občanů členských států 
v co nejširším geografickém měřítku a při řádném zohlednění genderové rovnováhy; 
podotýká, že zaměstnanci musí být nezávislí, splňovat vysoké profesní standardy a musí 
být ochotni odejít ze své země původu; kromě toho jim musí být poskytnuty prostředky 
k tomu, aby mohli vykonávat své povinnosti co nejúčinnějším a nejloajálnějším 
způsobem;

8. postaví se rozhodně proti každému opatření, které porušuje právní status úředníků 
s ohledem na základní práva, obecné zásady práva Unie a zásadu sociální spravedlnosti 
a které by ohrozilo řádné fungování administrativy EU při plnění jejího úkolu sloužit Unii 
a jejím občanům.
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