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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. vyjadřuje politování nad tím, že navrhované prostředky na závazky pro program „Občané, 
rovnost, práva a hodnoty“ ve výši 90 600 000 EUR jsou mnohem nižší, než Parlament 
původně požadoval, a ve srovnání s rokem 2020 tak došlo k 9,9% snížení; v souladu 
s postojem Parlamentu v prvním čtení, který byl přijat dne 17. dubna 2019, požaduje, aby 
byly prostředky na závazky zvýšeny na 265 000 000 EUR a aby byla vytvořena nová 
rozpočtová položka na „Ochranu a prosazování hodnot Unie“ (120 022 637 EUR 
v prostředcích na závazky); v souladu s dílčí dohodou s Radou vyzývá k navýšení 
prostředků na závazky v rámci rozpočtové položky „Daphne“ na 35 030 020 EUR a 
k vyčlenění 27 340 504 EUR z této částky na boj proti genderově podmíněnému násilí 
vytvořením dílčí položky „Předcházení všem formám genderově podmíněného násilí 
páchaného na ženách a dívkách a domácímu násilí a boj proti těmto jevům“; dále požaduje 
zvýšení prostředků na závazky v rozpočtové položce „Podpora angažovanosti a účasti 
občanů na demokratickém životě Unie“ na 70 604 598 EUR, přejmenování rozpočtové 
položky „Podpora rovnosti a práv“ na „Podpora rovnosti, práv a rovnosti žen a mužů“ 
a vyčlenění 10 252 689 EUR na „Podporu rovnosti žen a mužů a začleňování genderového 
hlediska do všech politik“ vytvořením nové dílčí položky;

2. bere na vědomí malé, 0,5% navýšení prostředků na závazky a platby v programu 
Spravedlnost; v souladu s postojem Parlamentu k finančnímu krytí programu Spravedlnost 
vyjádřeným v jeho usnesení ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci na 
období 2021–2027 požaduje další navýšení financování tohoto programu v roce 2021 
o celkem 6 800 000 EUR na částku 50 500 000 EUR; zdůrazňuje, že pomocí příslušných 
agentur Unie působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí by se měla posílit soudní 
spolupráce, justiční vzdělávání a účinný přístup ke spravedlnosti;

3. je znepokojen snížením prostředků na závazky pro Azylový, migrační a integrační fond 
(AMIF) ve srovnání s rokem 2020 vzhledem k tomu, že vnitrostátní orgány pro azyl jsou 
vystaveny neustálému tlaku, řádné přijímání žadatelů o azyl se vyznačuje nedostatky 
a azylová řízení v členských státech mají zpoždění; požaduje 14% navýšení prostředků na 
závazky i platby pro fond AMIF, aby byly zajištěny dostatečné zdroje; 

4. dále vyzývá k vytvoření samostatných rozpočtových položek v souvislosti s budoucím 
Azylovým, migračním a integračním fondem a budoucím nástrojem pro správu hranic 
a víza, a to pro každý ze specifických cílů těchto programů, aby se zajistilo odpovídající 
financování všech cílů programů a lepší srozumitelnost a transparentnost, pokud jde 
o roční přidělování finančních prostředků, čímž se usnadní kontrola provádění programů;

5. je hluboce znepokojen tím, že i nadále dochází ke ztrátám životů ve Středozemním moři; 
zastává názor, že je třeba přijmout dlouhodobější přístup k pátracím a záchranných 
operacím, neboť tyto operace nemohou zajišťovat výhradně nestátní subjekty; domnívá se, 
že Komise by měla předložit legislativní návrh na vytvoření pátracího a záchranného 
fondu, který by podporoval pátrací a záchranné mise ve Středozemním moři; navrhuje 
proto vytvoření nové rozpočtové položky pro tento fond s cílem podpořit záchranu životů 
a projevit solidaritu mezi členskými státy při provádění pátracích a záchranných operací 
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v souladu s mezinárodním právem a základními právy, včetně práva na život a zásady 
nenavracení; 

6. vyjadřuje znepokojení nad tím, že výrazné snížení finančních prostředků navrhované 
u programu výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti 
padělání (program Pericles IV) by ohrozilo úspěšnost programu jako celku; domnívá se, 
že finanční prostředky na rok 2021 by měly být navýšeny na 950 000 EUR, aby bylo 
zajištěno, že program bude moci smysluplně přispívat k boji proti padělání eura 
a přidruženým podvodům;

7. bere na vědomí návrh na navýšení prostředků Agentury Evropské unie pro spolupráci 
v oblasti prosazování práva (Europol) o 11,5 %; je znepokojen tím, že nedojde-li ke 
zvýšení počtu statutárních zaměstnanců agentury, omezí to rozvoj a provozní činnost 
Europolu v roce 2021;  připomíná, že Europol byl vyzván, aby donucovacím orgánům 
členských států poskytoval větší analytickou a operativní podporu, nástroje a inovace 
v rámci svého současného mandátu, a že nedávno zahájil na požádání nové iniciativy, jako 
je Evropské centrum pro finanční a hospodářskou trestnou činnost a laboratoř pro inovace, 
které vyžadují dodatečné financování; zdůrazňuje rovněž, že je třeba, aby se Europol 
přizpůsobil nárůstu nových aktivit v posledních letech a změnám trestné činnosti 
v průběhu pandemie COVID-19; očekává, že v důsledku nadcházející revize mandátu 
Europolu se v roce 2021 dále rozšíří jeho úkoly, avšak zdůrazňuje, že rozhodnutí 
o dodatečném financování lze přijmout až na konci legislativního procesu; domnívá se 
proto, že by měla být Europolu poskytnuta částka 184 900 000 EUR, o kterou žádá; 
požaduje, aby do plánu pracovních míst Europolu bylo přidáno dalších 63 pracovních míst;

8. bere na vědomí malé, 3% navýšení prostředků na závazky a platby pro Agenturu Evropské 
unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL); požaduje další 
navýšení finančních prostředků z 10 400 000 EUR na 16 264 976 EUR a přidání 21 
pracovních míst do plánu pracovních míst agentury CEPOL; domnívá se, že dodatečné 
zdroje by měly agentuře CEPOL umožnit posílit odbornou přípravu v oblasti rozmanitosti 
a plnit požadavky členských států;

9. je přesvědčen, že navrhované 1,8% navýšení finančních prostředků pro Evropské 
monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) nebude postačovat na 
splnění všech jeho právních povinností vyplývajících ze služebního řádu a nájemních 
smluv; dále zdůrazňuje, že by měly být centru EMCDDA poskytnuty dodatečné finanční 
prostředky, aby mohlo plně rozvinout svou operační kapacitu a účinně reagovat na 
nejnovější vývoj v oblasti drogové problematiky, včetně dopadů pandemie COVID-19; 
zdůrazňuje, že maloobchodní hodnota drog v Evropě se odhaduje na 30 miliard EUR ročně; 
proto požaduje navýšení rozpočtu centra EMCDDA na 18 100 000 EUR; 

10. považuje navrhované zvýšení prostředků pro Agenturu Evropské unie pro justiční 
spolupráci v trestních věcech (Eurojust) za nedostatečné vzhledem k problémům, s nimiž 
se Eurojust potýká v souvislosti s neustále rostoucím počtem případů;  žádá, aby bylo 
Eurojustu přidáno 21 pracovních míst a aby byl jeho rozpočet za tímto účelem navýšen na 
44 068 531 EUR; 

11. bere na vědomí odhad Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO), že v prvním roce své 
činnosti bude zpracovávat informace v rozsahu 4 300 případů, z nichž vyplyne alespoň 
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2 000 případů vyšetřování trestné činnost; očekává, že objem jeho práce v dalších letech 
ještě vzroste, a to až na 3 700 případů vyšetřování trestné činnosti v roce 2027, částečně 
kvůli riziku zvýšeného počtu podvodů poškozujících finanční zájmy EU, které souvisí 
s celkovým nárůstem financování Unie v rámci příštího VFR a plánu na podporu oživení; 
připomíná, že Úřad evropského veřejného žalobce je úřad veřejného žalobce se zákonnými 
povinnostmi; je hluboce znepokojen nízkou úrovní financování navrženou v návrhu 
souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2021 a počtem zaměstnanců, jichž 
je oproti žádosti Úřadu evropského veřejného žalobce pouze polovina; domnívá se, že 
takový návrh by významně ovlivnil schopnost nového orgánu zahájit svou činnost a plnit 
svůj mandát; zdůrazňuje, že bude nutné výrazné navýšení finančních prostředků na 
55 500 000 EUR, aby mohl Úřad evropského veřejného žalobce plnit svou právní 
povinnost překladu značného množství dokumentů předkládaných soudcům na vnitrostátní 
úrovni, pokrýt výdaje na zaměstnance a jejich nábor a aby mohl mít požadovaných 140 
evropských pověřených žalobců a 219 zaměstnanců;

12. vyjadřuje politování nad snížením rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva 
(FRA) o 0,4 %, naléhavě žádá, aby byly prostředky na závazky a platby agentury FRA 
navýšeny na 24 679 000 EUR, a agentura tak mohla i nadále odvádět kvalitní práci, která 
se ukázala být pro tvorbu politiky Unie užitečná; považuje za nezbytné podporovat 
agenturu FRA v jejím mimořádném úsilí o monitorování základních práv během krize 
COVID-19, zejména s ohledem na možnou druhou vlnu v roce 2021; žádá, aby do plánu 
pracovních míst agentury FRA byla přidána 4 pracovní místa; zdůrazňuje, že bez 
odpovídajících finančních a personálních zdrojů nemusí být agentura FRA schopna 
uskutečňovat projekty v odpověď na zjištěné potřeby a odpovídajícím způsobem 
monitorovat základní práva v Unii, a přispívat tak k boji proti diskriminaci a rasismu, 
bránit základní práva, a to i na vnějších hranicích Unie, a podporovat spravedlnost a práva 
obětí;

13. zdůrazňuje význam integrované správy hranic pro zajištění fungování a další integrace 
schengenského prostoru; zdůrazňuje dopad pandemie COVID-19 v této oblasti; zdůrazňuje 
úlohu Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) při koordinaci 
a rozvíjení integrované správy hranic; konstatuje, že navrhovaná úroveň financování 
agentury Frontex na rok 2021 zůstává pod úrovní finančního výkazu uvedeného v návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži1, který 
předložila Komise, čímž je ohrožena schopnost agentury Frontex vytvořit do roku 2024 
stálý evropský sbor s 10 000 příslušníky pohraniční a pobřežní stráže; zdůrazňuje, že ačkoli 
byl rozpočet agentury Frontex v posledních letech již výrazně navýšen, jsou stále zapotřebí 
mimořádné zdroje; vyzývá k navýšení rozpočtu na rok 2021 na 804 268 491 EUR, aby 
mohla agentura Frontex vybudovat a vycvičit svůj stálý sbor a nakupovat vlastní vybavení, 
což umožní jejich efektivní a včasné nasazení a zajištění operační podpory členských států 
na vnějších hranicích; zdůrazňuje, že tento úkol vyžaduje dodržování základních práv, 
a navrhuje, aby byly dodatečné zdroje využity také na intenzivnější sledování situace 
v oblasti základních práv agenturou Frontex a na záchranu životů na moři;

14. vítá navrhované 16,5% navýšení prostředků na závazky a platby Evropského podpůrného 
úřadu pro otázky azylu (EASO), avšak vyjadřuje politování nad tím, že počet míst v jeho 
plánu pracovních míst se nezvýšil odpovídajícím způsobem; požaduje proto, aby bylo do 

1 COM(2018)0631.
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plánu pracovních míst úřadu EASO přidáno dalších 50 pracovních míst; zdůrazňuje, že 
pokud bude přijato nové nařízení o Agentuře Evropské unie pro azyl, bude zapotřebí 
dalších zaměstnanců; připomíná, že provozní činnosti úřadu EASO se v posledních letech 
značně zvýšily v souvislosti s nutností čelit migračnímu tlaku a pomáhat členským státům 
při přijímání žadatelů o azyl a při zajišťování azylových řízení, zejména v hotspotech na 
vnějších hranicích Unie; zdůrazňuje, že úřad EASO byl rovněž pověřen řadou nových 
úkolů, a to v oblasti relokace následující po vylodění; zdůrazňuje, že díky dodatečným 
zaměstnancům budou posíleny činnosti v terénu, rozvoj a poskytování odborné přípravy, 
informací a analýz, praktické nástroje, činnosti řízení a správní funkce, zatímco 
vnitrostátní migrační a azylové systémy jsou i nadále pod tlakem vzhledem k vysokému 
počtu žádostí o azyl;

15. bere na vědomí, že v případě Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých 
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) došlo k 5% 
snížení prostředků na závazky a k 12% zvýšení prostředků na platby;  zdůrazňuje důležitou 
úlohu agentury eu-LISA při zřizování systémů EES, ETIAS, ECRIS-TCN a při řízení 
systémů Eurodac, VIS a SIS a dohledu nad nimi, jakož i při zajišťování interoperability 
informačních systémů s cílem zajistit rychlejší poskytování kvalitních údajů orgánům 
správy hranic a donucovacím orgánům; v souladu s žádostí agentury eu-LISA požaduje 14 
dalších zaměstnanců, kteří by podpořili zajišťování informačních sítí a databází, rozšíření 
provozních míst agentury eu-LISA a činnost správní rady;

16. připomíná, že nezávislá a kvalitní investigativní žurnalistika je díky tomu, že poskytuje 
kvalitní informace založené na faktech, bojuje proti dezinformacím, zvyšuje informovanost 
občanů a odhaluje protiprávní jednání nebo trestné činy, zásadním prvkem dobře fungující 
demokracie; zdůrazňuje, že žurnalistika čelí v celé Unii velkým výzvám, zejména 
nedostatku finančních zdrojů, čímž je ohrožena její nezávislost a přežití; vyzývá k nové 
přípravné akci, která bude vycházet z úspěšného pilotního projektu IJ4EU z roku 2018 
a vytvoří fond pro mimořádnou podporu, jenž přispěje k ochraně novinářů v celé Unii 
a podpoří tvorbu kvalitního nezávislého novinářského obsahu ve veřejném zájmu, čímž se 
zajistí trvalá důvěra veřejnosti v nezávislé sdělovací prostředky.
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