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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jakožto 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá dohody ohledně prostředků na spravedlnost a vnitřní věci; je si vědom toho, že 
parlamentní vyjednávací týmy významně přispěly ke konečné podobě těchto prostředků, 
zejména pokud jde o obecné a konkrétní cíle, minimální podíl výdajů souvisejících 
s těmito cíli, ukazatele úspěšnosti financování a soulad vnitřní a vnější činnosti EU;

2. hluboce lituje skutečnosti, že závěry zasedání Evropské rady ze 7. a 8. února 2013 týkající 
se VFR zahrnovaly částku pro okruh 3, která byla o 16,6 % nižší než v návrhu Komise, 
a znamenala tudíž vysokou míru škrtů, která u Fondu pro vnitřní bezpečnost činila 23% 
a u Azylového, integračního a migračního fondu 20 %; konstatuje, že pozdní předání 
údajů týkajících se víceletého finančního rámce a stropů pro prostředky, které jsou 
k dispozici pro jednotlivé oblasti politiky, jednotlivým zpravodajům ztížilo vytvoření 
strategického přístupu pro jednání s Radou; naléhavě vyzývá Komisi, aby v budoucnu 
předkládala veškeré aktualizované číselné údaje o VFR současně Radě i Parlamentu;

3. oceňuje konstruktivní úlohu, kterou hrály jak rotující předsednictví, tak Komise při 
jednáních v oblasti soudnictví; konstatuje, že se díky ní podařilo rychle nalézt uspokojivé 
řešení podstatných otázek;

4. lituje, že v oblasti vnitřních věcí Rada – s podporou Komise – spíše usiluje o využití 
prostředků jako doplňku rozpočtů jednotlivých členských států, než o prosazovaní 
evropské přidané hodnoty a evropské solidarity; jakkoli si uvědomuje mimořádně 
obtížnou hospodářskou a finanční situaci, zdůrazňuje nicméně, že prostředky pro oblast 
spravedlnosti a vnitřních věcí by měly v první řadě sloužit evropským zájmům 
a podporovat činnosti s jednoznačnou evropskou přidanou hodnotou, jako je program 
Unie pro znovuusídlování a další činnosti orientované na Unii; lituje toho, že neobdržel 
akty v přenesené pravomoci pro rozhodnutí týkající se programů v souladu s článkem 290 
SFEU, neboť tato rozhodnutí jednoznačně splňují podmínky pro akty v přenesené 
pravomoci stanovené ve Smlouvě; vyjadřuje politování nad tím, že Komise a Rada 
navrhly využít Azylový, integrační a migrační fond a Fond pro vnitřní bezpečnost 
k financování činností v třetích zemích, aniž by upřesnily právní základ pro tyto činnosti 
a aniž by Parlamentu ponechaly možnost jej zpochybnit;

5. dále v souvislosti s prostředky na vnitřní věci konstatuje, že řádný legislativní postup 
neumožňuje, aby se Komise a Rada dohodly na jakémkoli postoji bez Parlamentu, a pak 
tento postoj předložily Parlamentu jako rozhodnutou záležitost; poukazuje na to, že pokud 
Komise není ochotna bránit svůj původní návrh, měla by předložit pozměněný návrh; 
doporučuje, aby byla zavedena nová praktická pravidla pro finanční vyjednávání, včetně 
mj. toho, že bude v rané fázi uspořádána výměna názorů mezi všemi třemi orgány o úloze, 
funkci a přidané hodnotě rozpočtu EU; trvá na tom, že Komise by se při budoucích 
interinstitucionálních jednáních měla zhostit své úlohy nestranného prostředníka;

6. věří, že je nezbytně nutné, aby Parlament i nadále trval na přístupu k financování EU 
zaměřeném na výsledky, který by se neměl omezovat pouze na množství provedené 
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činnosti, ale měl by zahrnovat i hodnocení kvality této činnosti; doporučuje, aby byly dále 
prosazovány kvalitativní ukazatele, jimiž bude v konečném důsledku měřena úspěšnost 
financování EU, a aby byly součástí budoucích fondů v oblasti spravedlnosti a vnitřních 
věcí;

7. vyzývá Komisi, aby zajistila urychlené čerpání nových fondů, plné a efektivní využití 
všech částek, které jsou k dispozici, spravedlivé geografické rozložení a pomoc regionům, 
které vykazují neuspokojivé výsledky;

8. se zřetelem k tomu, že schválené škrty byly Parlamentu vnuceny bez jakéhokoli 
opodstatněného odůvodnění, se domnívá, že až nastane čas zabývat se přezkumem 
v polovině období, musí Parlament klást důraz právě na ty oblasti, v nichž byly škrty 
nejvýraznější;

9. je toho názoru, že v rámci přezkumu v polovině období by měl Parlament využít 
veškerých svých vyjednávacích možností v rámci spolurozhodování a neměla by mu být 
Evropskou radou vnucena rozhodnutí a částky;

10. považuje za zásadní, aby Parlament řádně dohlížel na způsob, jakým Komise a případně 
i členské státy prostředky využívají; doporučuje, aby příslušné výbory ještě před 
přezkumem v roce 2016 znovu vyhodnotily své priority a poskytly tak politické vedení; 
konstatuje, že Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci se jakožto výbor 
příslušný pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí ujme zavedení kontrolního 
mechanismu.
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