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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. bere na vědomí, že v rámci okruhu III rozpočtu Unie došlo ve srovnání s rokem 2016 

k navýšení prostředků na závazky o 5,4 % a prostředků na platby o 25,1%; vítá, 

že v rozpočtu na rok 2017 je důraz kladen na přidělení dostatečných zdrojů na to, aby 

bylo možné účinně reagovat na migrační krizi; podporuje závazek Komise poskytnout 

nezbytné zdroje na účinnou správu a ochranu vnějších hranic Unie, na zvýšení 

bezpečnosti uvnitř Unie i mimo ni, na poskytnutí podpory, která by členským státům 

umožnila přijímat osoby, jež vyžadují mezinárodní ochranu, a na řešení hlavních příčin 

migračních toků v zemích původu a tranzitu; poukazuje však na to, že 5,2 miliardy EUR 

plánovaných v roce 2017 pro okruh III a IV k řešení problémů souvisejících 

s uprchlickou a migrační krizí a vážné hrozby, kterou pro bezpečnost evropských 

občanů představuje závažná organizovaná trestná činnost, terorismus a počítačová 

kriminalita, jež má komplexní povahu a přeshraniční dosah, představuje méně než 

3,5 % celkového rozpočtu Unie, což je s ohledem na to, že se jedná z pohledu EU 

o existenciální otázky, málo; domnívá se, že Unie by se měla k potřebným osobám 

zachovat solidárně; je přesvědčen o tom, že na zachování základních hodnot Unie, jako 

je respektování lidské důstojnosti, svobody a dodržování demokracie, rovnosti, zásady 

právního státu a lidských práv, by mělo být zajištěno dostatečné financování; 

2. vyzývá k tomu, aby v rámci přepracování VFR ze strany Komise v polovině období 

došlo k přehodnocení stropů pro okruh III a IV, tak aby bylo možné na stávající 

humanitární a migrační problémy reagovat od roku 2017 důrazněji, flexibilněji 

a udržitelněji; požaduje, aby došlo ke zjednodušení finančního nařízení a postupů, 

ke spravedlivému, transparentnímu a odpovědnému rozdělování finančních prostředků 

a také k ověřování toho, jakým způsobem jsou tyto evropské prostředky vynakládány;  

3. zdůrazňuje, že stávající snahu Unie vypořádat se s proudem uprchlíků a migrantů je 

nutné upravit tak, aby odpovídala konkrétním potřebám a zranitelnému postavení 

rostoucího počtu žen a dívek, které musely opustit své domovy; vyzývá k tomu, aby 

prostředky vyčleněné na humanitární pomoc v okruhu III i IV umožňovaly jejich 

použití v mnoha oblastech, tak aby bylo možné řádně uplatňovat minimální normy, 

pokud jde o život zachraňující služby v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví, 

zabránit sexuálnímu násilí a násilí založenému na pohlaví a bojovat proti němu a zajistit 

proškolení sociálních pracovníků a zdravotnického personálu činných v oblastech podél 

evropské migrační trasy;  

4. vzhledem k politické nestabilitě a konfliktům v mnoha regionech očekává, že k migraci 

bude docházet i nadále; vítá sdělení Komise o vytvoření nového rámce partnerství 

s třetími zeměmi v rámci Evropského programu pro migraci; vyzývá k urychlenému 

uplatnění návrhů, aby bylo možné zabývat se hlavními příčinami migrace, a to s řádným 

přihlédnutím k hodnotám, na nichž je Unie založena; 

5. připomíná, že spravedlivé a transparentní rozdělení finančních prostředků mezi různé 

cíle Azylového, migračního a integračního fondu bylo pro Parlament v průběhu jednání, 

která vedla k vytvoření tohoto fondu, prioritou; vyzývá proto Komisi, aby navýšila 
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počet rozpočtových položek v rámci uvedeného fondu, aby bylo možné snadněji 

sledovat, jak budou vynaloženy finanční prostředky vyčleněné na plnění různých cílů 

a spadající tedy do příslušných rozpočtových položek, a aby bylo jejich vynakládání 

transparentnější; vyzývá Komisi zejména k tomu, aby ve všech budoucích návrzích 

rozpočtu od sebe oddělila výdaje na rozšíření spravedlivých opatření na zajištění 

návratu migrantů do svých zemí od výdajů na zákonnou migraci a podporu účinné 

integrace státních příslušníků třetích zemí, jak se navrhuje ve stanovisku Výboru 

pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k rozpočtu na rok 20151; 

6. vítá využití nástroje flexibility a rozpětí pro nepředvídané události v rámci okruhu III 

ve výši 1,7 miliardy EUR, nicméně konstatuje, že v roce 2017 již není možné zajistit 

další flexibilitu; podotýká, že opatření v rámci okruhu IV jsou z rozpočtu Unie 

financována jen částečně; vyzývá členské státy, aby dostály svým závazkům, a Komisi, 

aby co nejvíce podporovala plnění příslušných dohod; 

7. vítá vytvoření centra pro koordinaci pomoci pro oběti terorismu (2 mil. EUR), které by 

mělo překonat překážky, jako jsou nedostatečné znalosti a nedostatečný rozvoj 

dovedností, tím, že by se v něm soustřeďovali důležití operační odborníci, zástupci 

obětí a organizace z celé Evropy, aby si ujasnili hlavní priority a problémy, s nimiž se 

potýkají oběti terorismu, a aby těmto obětem poskytli nezávisle na hranicích 

koordinovanou pomoc, tak aby struktury zaměřené na poskytování nouzové pomoci 

odpovídaly potřebám obětí; 

8. vyjadřuje obavy nad tím, že vytvoření finančních nástrojů mimo rozpočet Unie by 

mohlo ohrozit jeho jednotnost a obejít rozpočtový proces, který vyžaduje zapojení 

Evropského parlamentu a kontrolu z jeho strany; 

9. vitá financování Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) (1,6 miliardy 

EUR) a Fondu pro vnitřní bezpečnost (ISF) (0,7 miliardy EUR); domnívá se, že toto 

navýšení přispěje k nutnosti zajistit spravedlivé a transparentní rozdělení ročních 

finančních prostředků mezi nejrůznější programy a cíle těchto fondů; podporuje, že 

na vytvoření Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, nového systému 

evidence vstupu do Unie a vycestování z ní a nového společného evropského azylového 

systému a na zřízení nástroje, který by poskytoval rychlou a účinnou krizovou 

humanitární pomoc v rámci EU, byly vyčleněny celkové finanční prostředky ve výši 

3 miliard EUR; 

10. domnívá se, že agentura Frontex by měla svému referentovi pro oblast základních práv 

poskytnout dostatečné personální a jiné zdroje, aby bylo možné vytvořit mechanismus 

podávání žádostí a dále rozpracovat a prosazovat strategii agentury zaměřenou 

na sledování ochrany základních práv v jejich zajištění; 

11. zdůrazňuje, že zatímco se zdá, že v současné době jsou rozpočtové zdroje a počet míst 

v Evropské agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž dostatečné, bude v budoucnu nutné 

pozorně sledovat potřeby agentury, pokud jde o operační zdroje a personál, tak aby 

mohla i nadále reálně plnit své úkoly; navrhuje, aby došlo ke zvýšení platové třídy 

u dočasných pracovních míst, tak aby agentura mohla plnit náročné nové úkoly, které jí 

byly svěřeny přepracovaným nařízením; 

                                                 
1 Bod 12 stanoviska EP k rozpočtu na rok 2015. 



 

AD\1102750CS.docx 5/8 PE585.749v02-00 

 CS 

12. uznává, že rozpočtové zdroje a personál Evropského podpůrného úřadu pro otázky 

azylu (EASO), jak je navrhla Komise, splňují potřeby tohoto úřadu; zdůrazňuje, že je 

důležité, aby nedošlo ke snížení těchto zdrojů a počtu personálu, a že pokud by znovu 

došlo k nárůstu množství příchozích migrantů, měla by se výše těchto zdrojů a počet 

pracovníků přehodnotit; 

13. podporuje navýšení rozpočtu výkonně pracujících agentur v oblasti spravedlnosti 

a vnitřních věcí, zejména těch, které se věnují otázkám migrace a bezpečnosti, 

a požaduje, aby byly vyňaty z cíle snížení počtu pracovníků Unie o 5 %; zdůrazňuje, že 

pokud dochází k rozšíření mandátu příslušných agentur, musejí mít dostatečnou výši 

prostředků a dostatečný počet pracovníků; vítá, že Evropské centrum pro boj proti 

počítačové kriminalitě (ES3) při Europolu bojuje proti sexuálnímu vykořisťování dětí 

na Internetu, a poukazuje na to, že v této oblasti budou zapotřebí další lidské zdroje; 

zdůrazňuje, že je nutné zajistit řádnou úpravu finančních zdrojů, aby bylo možné 

podpořit Eurojust, který se potýká s výrazným nárůstem pracovní zátěže v oblastech, 

jako je boj proti terorismu, počítačové kriminalitě, pašování migrantů a dalším formám 

závažné přeshraniční trestné činnosti; požaduje navíc, aby bylo poskytnuto podrobné 

vysvětlení 92% navýšení rozpočtu EU-LISA v částce 73 milionů EUR, pokud jde 

o rozpočtovou položku pro systém evidence vstupu do Unie a vycestování z Unie, 

zajištěna interoperabilita informačních systémů a aby byly revidovány tzv. dublinské 

právní předpisy a bylo rovněž vysvětleno rozdělení prostředků mezi agenturu EU-LISA 

a ISF; 

14. zdůrazňuje, že je důležitější než kdy jindy zajistit koordinaci postupu členských států 

v boji proti organizované trestné činnosti, terorismu, počítačové kriminalitě a další 

závažné trestné činnosti s přeshraničním dosahem; domnívá se, že na odbornou přípravu 

v rámci policejní a soudní spolupráce je nutné na úrovni EU vyčlenit další zdroje, 

zejména pokud jde o činnost Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž, 

a zdůrazňuje, že Eurojust a Europol musejí získat dostatečné operační zdroje, mj. aby 

mohly investovat do nových technologií; zdůrazňuje, že především Europol potřebuje 

dostatečné lidské a provozní zdroje; domnívá se, že je nutné vytvořit další pracovní 

místa, aby bylo mj. možné zlepšit identifikaci obětí, rozbít organizované sítě sexuálních 

delikventů a urychlit vyhledávání, analýzu a předávání dětské pornografie na Internetu 

i mimo něj; 

15. je v této souvislosti velmi znepokojen možností zneužívání mladistvých bez doprovodu, 

kteří vyžadují zvláštní péči, a mladých žen v průběhu migrační krize; poukazuje 

na obtížnou situaci nezletilých osob bez doprovodu v uprchlických táborech, které jsou 

vystaveny možnosti zneužívání a obchodování s lidmi, a vyzývá k vytvoření vhodných 

nástrojů za použití nouzových finančních prostředků, aby urychleně došlo k nápravě 

stávající situace; domnívá se, že je důležité navýšit financování dětských linek pomoci, 

s cílem zabránit mizení dětí a chránit je; 

16. vítá dodatečné zdroje vyčleněné na vypracování evropské databáze nových drog v rámci 

Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost; vyzývá Komisi, aby 

při plánování rozpočtu zajistila, aby toto centrum získalo dostatečné zdroje, které jsou 

nutné k přijetí plánované legislativní změny nařízení o financování uvedeného centra, 

jež by se týkala systému včasného varování a posuzování rizika, které představují nové 

psychotropní látky; 
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17. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byly Agentuře EU pro bezpečnost sítí a informací 

(ENISA) poskytnuty dostatečné zdroje, aby mohla plnit další úkoly, které jí byly 

svěřeny právními předpisy EU, zejména směrnicí o bezpečnosti sítí a informací (NIS), 

a úkoly v oblasti prevence počítačové kriminality a boje s touto trestnou činností; 

18. poukazuje na navýšení rozpočtové položky „Zajištění ochrany práv a posílení vlivu 

občanů“ a „Podpora nediskriminace a rovnosti“, které jsou součástí programu Práva, 

rovnost a občanství, a očekává, že Komise vydá nové výzvy k předkládání návrhů, 

zejména s cílem zajistit co nejvyšší míru ochrany základních práv, a to i v digitálním 

prostředí, a podporovat místní subjekty propagující demokracii, zásadu právního státu 

a základní práva v rámci Unie, např. na základě vytvoření nadace pro organizace 

poskytující granty na podporu demokracie; 

19. domnívá se, že mezi migrací a terorismem v Evropě neexistuje přímá spojitost; 

požaduje nové finanční prostředky na boj proti radikalizaci mládeže v rámci Unie; 

domnívá se, že toho lze dosáhnout propagováním integrace a bojem proti diskriminaci, 

rasismu a xenofobii; vyzývá k tomu, aby byly na řešení problému rostoucí homofobie 

a transfobie v členských státech vyčleněny zvláštní finanční prostředky; vyzývá 

k vytvoření podpůrných projektů, jejichž cílem by bylo upevňování postavení žen 

a dívek ve společenstvích, kterých se to nejvíce týká; 

20. znovu vyzývá k tomu, aby byly na řešení problému rostoucího antisemitismu, 

islamofobie, afrofobie a protiromských nálad v členských státech vyčleněny zvláštní 

finanční prostředky; vyzývá zejména k tomu, aby Unie podporovala projekty zaměřené 

na upevňování postavení žen a dívek ve společenstvích, kterých se to nejvíce týká, jak 

je navrženo ve stanovisku výboru LIBE k rozpočtu na rok 20161; 

21. zdůrazňuje, že je nutné navýšit rozpočet Unie v oblasti politiky týkající se rovnosti mezi 

muži a ženami a boje proti násilí založenému na pohlaví; žádá, aby Komise objasnila, 

proč došlo ke snížení prostředků vyčleněných pro Evropský institut pro rovnost žen 

a mužů; 

22. v souvislosti s plánovaným přijetím nařízení o nových psychotropních látkách vyzývá 

k rozšíření Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost, tak aby 

mohlo plnit další úkoly;  

23. poukazuje na význam programu Spravedlnost z hlediska dalšího rozvoje evropského 

prostoru práva a lepšího uplatňování vzájemného uznávání soudních rozhodnutí; vyzývá 

Unii, aby podporovala odborné vzdělávání a informační činnost, jejichž cílem je 

usnadnit přístup všech Evropanů ke spravedlnosti, a také prosazovat a podporovat práva 

obětí, zejména obětí obchodování s lidmi a genderově podmíněného násilí; 

24. vyzývá k tomu, aby finanční prostředky na rozvoj a humanitární pomoc, které Unie 

poskytuje, nebyly vázány na kapacitu partnerských zemí nebo jejich ochotu 

spolupracovat při omezování migrace, např. prostřednictvím doložek o zpětném 

přebírání svých občanů; 

                                                 
1  Bod 12 stanoviska EP k rozpočtu na rok 2016. 
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25. trvá na tom, že by se neměly podporovat projekty, které jsou v rozporu se základními 

právy migrantů a zajišťují legitimitu diktátorských režimů; 

26. vyzývá Komisi, aby zajistila přidělování prostředků ze dvou fondů určených pro oblast 

vnitřních věcí na nejrůznější oblasti politiky způsobem, který by bral v úvahu závazky 

Unie a členských států ohledně ochrany a zajišťování lidských práv migrantů. Projekty, 

které jsou v rozporu se základními právy migrantů, by se neměly podporovat. Zároveň 

by se finanční prostředky Unie měly používat na aktivní podporu takového přístupu 

k migraci, který by byl založen na dodržování práv a jejich prosazování.  
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