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Fundusz Azylu, Migracji i Integracji na lata 
2021-2027 

Komisja przyjęła wniosek dotyczący nowego rozporządzenia ustanawiającego Fundusz Azylu i Migracji (FAM), 
który wpisuje się w wieloletnie ramy finansowe (WRF) na lata 2021-2027. Celem wniosku jest przyczynienie się 
do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi w Unii Europejskiej. Podczas lipcowej sesji plenarnej 
Parlament Europejski ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji 
międzyinstytucjonalnych. 

Kontekst 
W maju 2018 r. Komisja zaproponowała nowy, specjalny dział „Migracja i zarządzanie granicami” w WRF na 
okres po 2020 r. Nowy dział 4 WRF na lata 2021–2027 obejmowałby dwie grupy działań politycznych – 
„migracja” i „zarządzanie granicami” – koncentrujące się odpowiednio na kompleksowym podejściu do 
zarządzania migracją i na wzmocnieniu granic zewnętrznych (zarządzania nimi). Jednym z instrumentów 
finansowania w grupie działań dotyczących migracji jest FAM. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek Komisji z czerwca 2018 r. opiera się na Funduszu Azylu, Migracji i Integracji na lata 2014–2020. Jego 
celem jest reagowanie na zmieniające się wyzwania migracyjne, zarówno w UE, jak i we współpracy z 
państwami trzecimi. Jego cele szczegółowe obejmują wzmocnienie wspólnego europejskiego systemu 
azylowego (WESA), wspieranie legalnej migracji do państw członkowskich, zwalczanie nielegalnej migracji 
oraz zapewnienie skuteczności powrotów i readmisji w państwach trzecich. Jedynie krótkoterminowe 
środki integracyjne pozostałyby w ramach FAM, podczas gdy inne unijne instrumenty finansowania 
odnosiłyby się do środków długoterminowych. Państwa członkowskie otrzymałyby stałą kwotę i 
dodatkowe środki w oparciu o kryteria podziału odzwierciedlające ich potrzeby. Elastyczny i szybki 
instrument tematyczny byłby wykorzystywany do działań szczegółowych (zarządzanie dzielone), działań 
Unii (zarządzanie bezpośrednie i pośrednie), pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, przesiedleń, w celu 
wsparcia państw członkowskich uczestniczących w działaniach na rzecz solidarności i odpowiedzialności 
oraz z przeznaczeniem na Europejską Sieć Migracyjną.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w sprawie FAM w marcu 2019 r. Na podstawie 
sprawozdania Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlament 
wprowadził szereg zmian do wniosku Komisji dotyczących między innymi zmienionej nazwy (Fundusz 
Azylu, Migracji i Integracji – FAMI), ustalenia minimalnych wartości procentowych dla celów solidarności, 
wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz legalnej migracji/integracji. Zalecił większe 
zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych. 9 grudnia 2020 r. negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli 
wstępne porozumienie w sprawie najważniejszych kwestii politycznych. W lutym 2021 r. tekst ostatecznego 
porozumienia kompromisowego został zatwierdzony przez Coreper w imieniu Rady, a następnie został 
zatwierdzony przez komisję LIBE w marcu. Rada przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu 14 czerwca 
2021 r. Kompromis zawiera szereg zmian w pierwotnym tekście, w tym – zgodnie z zaleceniem Parlamentu 
– zmianę nazwy FAM na FAMI, przepisy mające na celu wzmocnienie wdrażania zasady solidarności i 
zapewnienie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności. Na przykład co najmniej 20 % środków z 
początkowej alokacji na rzecz instrumentu tematycznego byłoby przeznaczone na „wzmacnianie – w tym 
przez praktyczną współpracę – solidarności i sprawiedliwego podziału odpowiedzialności między 
państwami członkowskimi, w szczególności w odniesieniu do tych państw, których w największym stopniu 
dotyczą wyzwania związane z migracją i azylem”. Parlament musi teraz formalnie przyjąć tekst w drugim 
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czytaniu, a głosowanie zaplanowano na lipcową sesję plenarną, na podstawie zalecenia komisji LIBE 
przyjętego 29 czerwca. 

Zalecenie do drugiego czytania: 2018/0248(COD); Komisja 
przedmiotowo właściwa: LIBE; Sprawozdawczyni: Tanja 
Fajon (S&D, Słowenia). 
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