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Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021–
2027

W ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie
ustanawiające Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ze zwiększonym przydziałem środków budżetowych, w
celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii. Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament
Europejski ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji
międzyinstytucjonalnych.

Kontekst
W ostatnich latach bezpieczeństwo pozostawało ważnym punktem programu UE, ponieważ stale
ewoluujące i nasilające się zagrożenia transgraniczne wymagają wspólnej reakcji ze strony UE. Pierwszy
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW) został utworzony w 2014 r. i składał się z dwóch
instrumentów: FBW – granice i wizy miał na celu lepsze zarządzanie zewnętrznymi granicami UE, a FBW –
część dotycząca współpracy policyjnej przyczyniał się do zwalczania poważnej i zorganizowanej
przestępczości, w tym terroryzmu, oraz do zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem. Całkowity
budżet FBW na lata 2014–2020 wyniósł 4,2 mld EUR, z czego nieco ponad 1,2 mld EUR udostępniono w
ramach komponentu FBW dotyczącego współpracy policyjnej.

Wniosek Komisji Europejskiej
W ramach nowego działu 5 (Bezpieczeństwo i obrona) wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 w
czerwcu 2018 r. Komisja przyjęła wniosek dotyczący rozporządzenia ustanawiającego Fundusz
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Proponowany instrument opiera się na poprzednim komponencie FBW
dotyczącym współpracy policyjnej i zostanie nań przeznaczone 2,5 mld EUR (w cenach bieżących) – dwa
razy więcej niż na poprzedni instrument. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa UE poprzez
zapobieganie terroryzmowi i radykalizacji postaw, poważnej i zorganizowanej przestępczości i
cyberprzestępczości oraz zwalczanie tych zjawisk, a także poprzez udzielanie pomocy ofiarom przestępstw.
Ma on trzy cele szczegółowe: usprawnienie wymiany informacji między organami ścigania i innymi
właściwymi organami oraz w ich obrębie, a także z organami UE i państwami trzecimi; intensyfikację
wspólnych operacji transgranicznych w odniesieniu do terroryzmu oraz poważnej i zorganizowanej
przestępczości oraz wspieranie wzmacniania zdolności państw członkowskich w zakresie zapobiegania
przestępczości, terroryzmu i radykalizacji postaw oraz zwalczania ich. Wniosek ma na celu zapewnienie
większej elastyczności w zarządzaniu funduszem: 60% całkowitej puli środków zostałoby przeznaczone na
programy państw członkowskich, a 40% na instrument tematyczny, który zapewniałby finansowanie
priorytetów określonych przez Komisję, ale mógłby być również wykorzystywany do reagowania na
bezpośrednie wyzwania w zakresie bezpieczeństwa lub sytuacje nadzwyczajne.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w marcu 2019 r. na podstawie sprawozdania
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Zalecono włączenie do
celów funduszu gotowości na zdarzenia związane z bezpieczeństwem, jak również rozwój wspólnej kultury
wywiadowczej oraz zapewnienie zgodności finansowanych działań z prawami podstawowymi i
widoczności wyników. Współprawodawcy zakończyli negocjacje w grudniu 2020 roku. Komisja LIBE
zatwierdziła ostateczny tekst kompromisowy w marcu 2021 r. 14 czerwca 2021 r. Rada przyjęła swoje
stanowisko w pierwszym czytaniu. W uzgodnionym tekście rozszerzono ogólny cel FBW na przygotowanie
do zdarzeń, zagrożeń i kryzysów związanych z bezpieczeństwem, ochronę przed nimi i skuteczne
zarządzanie nimi. Nie zachowano celu szczegółowego odnoszącego się do wspólnej kultury wywiadowczej,
ale dodano motyw dotyczący budowania wzajemnego zaufania i współpracy, w tym w odniesieniu do
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analizy zagrożeń. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Europejskiej ostateczna pula środków FBW wynosi 1,9 mld
EUR (w cenach bieżących), z czego 30% jest przeznaczone na instrument tematyczny. Parlament musi teraz
formalnie przyjąć tekst w drugim czytaniu, a głosowanie zaplanowano na lipcową sesję plenarną w oparciu
o zalecenie komisji LIBE.

Zalecenie przeprowadzenia drugiego czytania:
2018/0250(COD); Komisja przedmiotowo właściwa: LIBE;
Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (PPE, Niemcy).
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