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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako 
věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že byla změněna struktura okruhu 3 „Bezpečnost a občanství“; domnívá se, že 
začlenění potravinové bezpečnosti, Evropského úřadu pro bezpečnost potravin, 
Odrůdového úřadu Společenství a Evropské agentury pro léčivé přípravky do nově 
vytvořeného okruhu 3 je sporné a neodráží všeobecný cíl, který si tento okruh klade; 
navrhuje, aby v souladu s usnesením Parlamentu ze dne 8. června 2011 nazvaném 
„Investování do budoucnosti: nový víceletý finanční rámec (VFR) pro 
konkurenceschopnou, udržitelnou a inkluzivní Evropu“1 byl název okruhu změněn na 
„Občanství, svoboda, bezpečnost a právo“;

2. je toho názoru, že celková částka přidělená na prostor svobody, bezpečnosti a práva 
dostatečně neodpovídá posílení, k němuž došlo v této oblasti v důsledku přijetí 
Lisabonské smlouvy, ani rostoucímu množství úkolů a výzev;

3. zdůrazňuje, že je třeba zajistit účinné využívání a řádnou správu finančních prostředků, 
aby nedocházelo k tomu, že členské státy budou sledovat vlastní vnitrostátní zájmy;

4. zdůrazňuje, že při zjednodušení struktur financování za současného zajištění flexibility 
musí být zachována předvídatelnost a spolehlivost a že je nutné zajistit adekvátní podíl 
pro každý z cílů konkrétních finančních prostředků;

5. zdůrazňuje, že je nutné, aby financované činnosti vytvářely evropskou přidanou hodnotu a 
aby v rámci všech fondů a programů byla dostatečná rovnováha mezi politickými cíli;

6. vítá skutečnost, že díky vytvoření Azylového a migračního fondu a Fondu pro vnitřní 
bezpečnost došlo ke zjednodušení struktur financování, čemuž napomohla také všeobecně 
použitelná pravidla týkající se programování, správy, kontroly a hlášení, avšak pouze za 
předpokladu, že mezi jednotlivými prioritami v rámci fondů bude zachována rovnováha; 
poukazuje na to, že zjednodušením nástrojů v oblasti vnitřních věcí se sníží počet 
právních základů a jejich prováděcích pravidel, což všem zúčastněným stranám umožní 
lepší pochopení těchto pravidel;

7. domnívá se, že spravedlivý podíl finančních zdrojů by měl být přidělen v rámci 
Azylového a migračního fondu především na podporu cílů stávajícího Uprchlického fondu 
a Fondu pro integraci; bere na vědomí zvláštní důraz kladený na opatření pro 
znovuusídlení a vnitřní přesídlení; zdůrazňuje, že je nutné, aby financované činnosti 
vytvářely evropskou přidanou hodnotu a aby byla dostatečná rovnováha mezi politickými 
cíli;

8. opakuje, že jsou již naplánovány nové prvky jako systém jmenné evidence cestujících 
(PNR) v EU nebo balíček týkající se „inteligentních hranic“; je toho názoru, že Fond 
vnitřní bezpečnosti by měl mít dostatečné finanční zdroje, aby mohl plnit své cíle, a také 

                                               
1 Přijaté texty P7_TA(2011)0266.
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zdůrazňuje, že jeho veškerá činnost musí být v naprostém souladu s Listinou základních 
práv; žádá, aby byly vyčleněny finanční prostředky na vytvoření hraničních kontrol, které 
dbají na potřebu ochrany osob a plně respektují základní práva migrantů;

9. zdůrazňuje, že je třeba využívat prostředky z Fondu pro vnitřní bezpečnost k posílení 
prostoru svobody, bezpečnosti a práva a k zajištění koordinace mezi členskými státy, co se 
týče zavedení jednotného a vysoce kvalitního systému kontrol na vnějších hranicích; dále 
se domnívá, že investice do infrastruktury, vybavení, dopravních prostředků a 
informačních systémů by dále měly přispívat k plnění společných norem bezpečnosti a ke 
zvýšení účinnosti společných operací koordinovaných agenturou Frontex;

10. zdůrazňuje, že program Spravedlnost je financován dostatečně; vyzdvihuje nutnost 
patřičné rovnováhy mezi finančními prostředky přidělenými na různé účely;

11. domnívá se, že práva dětí a snahy v oblasti ochrany dětí je třeba zviditelnit v konkrétních 
finančních položkách, aby bylo možné vyhledávat a sledovat přidělení prostředků a 
zhodnotit jejich účinnost;

12. vítá návrh programu Práva a občanství; zdůrazňuje, že zjednodušení struktur financování 
by nemělo mít za následek snížení úrovně finančních zdrojů ve srovnání s výší prostředků 
dostupných v rámci stávajících programů na období 2007–2013, a z toho důvodu 
nesouhlasí s návrhem Komise na omezení financování; požaduje navýšený rozpočet na 
podporu a ochranu základních práv a boj proti rasismu, xenofobii a všem formám 
diskriminace, zejména v situaci, kdy jsme v Evropě svědky stále větší nesnášenlivosti a 
sociálních nepokojů v důsledku současné finanční krize;

13. ostře nesouhlasí se statickým přístupem k financování agentur působících v rámci prostoru 
svobody, bezpečnosti a práva, který žádným způsobem neodráží nárůst úkolů ani jejich 
pozastavení; 

14. domnívá se, že zejména rozpočet agentury Frontex, Evropského podpůrného úřadu pro 
otázky azylu (EASO) a Evropského policejního úřadu (Europol) neodpovídá stále 
vzrůstajícímu množství jejich úkolů; poukazuje v této souvislosti na nedávno změněný 
mandát agentury Frontex, začátek působení EASO a jeho předpokládané činnosti a na 
zřízení Evropského centra pro boj proti kyberkriminalitě v rámci Europolu;

15. zdůrazňuje, že je třeba řádně vyhodnotit stávající opatření a že před vytvořením nových 
legislativních návrhů je naprosto nezbytné řádně posoudit dopady.
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