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Instrument wsparcia finansowego na rzecz
zarządzania granicami i polityki wizowej 2021–

2027
W kontekście wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 oraz potrzeby wsparcia państw członkowskich w
zarządzaniu wspólnymi granicami zewnętrznymi UE Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie
ustanowienia instrumentu wsparcia finansowego na rzecz zarządzania granicami i polityki wizowej w ramach
proponowanego Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami. Podczas lipcowej sesji plenarnej Parlament
Europejski ma głosować w drugim czytaniu nad tekstem uzgodnionym w wyniku negocjacji
międzyinstytucjonalnych.

Wniosek Komisji Europejskiej
Jako element wniosku z 2018 r. dotyczącego Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami w
wieloletnich ramach finansowych na lata 2021–2027 w celu wsparcia państw członkowskich w zarządzaniu
wspólnymi granicami zewnętrznymi UE Komisja zaproponowała instrument dotyczący zarządzania
granicami i wiz. Jego celem jest zadbanie o to, by środki finansowe UE były rozdzielane proporcjonalnie
między najbardziej dotknięte państwa członkowskie, aby pomóc im w budowaniu wystarczających
zdolności do zabezpieczenia granic UE. Nadal będzie się z niego również rekompensować Litwie opłaty za
wizy tranzytowe, z których kraj ten zrezygnował w związku ze specjalnym uproszczonym systemem
tranzytowym (w przypadku tranzytu do Kaliningradu i z Kaliningradu). Instrument umożliwiłby państwom
członkowskim pokrycie kosztów wymiany i modernizacji sprzętu i systemów informatycznych, kosztów
szkoleń i kosztów operacyjnych oraz zakup sprzętu wielofunkcyjnego do celów nadzoru morskiego, a tym
samym zmaksymalizowanie synergii w tym ostatnim obszarze. Instrument ten ustanowiłby również nowy
jednolity zbiór przepisów i zapewniłby lepsze wytyczne dotyczące systemów kontroli i wymogów audytu.
Ponadto instrument będzie działać w połączeniu z proponowanym Funduszem Azylu i Migracji, wspierając
organy krajowe w przyjmowaniu osób ubiegających się o azyl i migrantów przybywających na terytorium
UE, jak i w ramach nowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwalczającego terroryzm i
radykalizację postaw, przestępczość zorganizowaną i cyberprzestępczość, a także pomagając ofiarom
przestępstw i chroniąc je. W odniesieniu do państw trzecich instrument ukierunkowany byłby na rozwijanie
współpracy z nimi i wzmacnianie kluczowych aspektów ich zdolności w zakresie nadzorowania granic i
zarządzania nimi w obszarach będących przedmiotem zainteresowania unijnej polityki migracyjnej i w
kontekście celów w zakresie bezpieczeństwa.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
13 marca 2019 r. Parlament przyjął stanowisko w pierwszym czytaniu na podstawie sprawozdania Komisji
Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE). Poprawki Parlamentu dotyczyły
przede wszystkim zapewnienia zgodności instrumentu z prawami podstawowymi, sprawiedliwego
traktowania obywateli państw trzecich, prawa do azylu i ochrony międzynarodowej oraz obowiązków
państw członkowskich w zakresie pomocy osobom znajdującym się w niebezpieczeństwie na mocy
międzynarodowego prawa morskiego. W następstwie decyzji komisji LIBE o rozpoczęciu negocjacji
międzyinstytucjonalnych w październiku 2019r. współprawodawcy osiągnęli wstępne porozumienie w
dniu 10 grudnia 2020 r. Wynikiem dalszych prac był ostateczny tekst kompromisowy zatwierdzony przez
Coreper dla Rady w dniu 24 lutego 2021 r., a następnie przez komisję LIBE w dniu 1 marca 2021 r. Rada
przyjęła stanowisko w pierwszym czytaniu 14 czerwca 2021 r. Parlament musi teraz formalnie przyjąć tekst
w drugim czytaniu na podstawie zalecenia komisji LIBE, a głosowanie zaplanowano na drugą sesję plenarną
w czerwcu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0473
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0473
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0176_PL.html
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2020/12/16/home-affairs-funds-council-supports-provisional-agreements-on-the-main-elements-for-funding-migration-border-and-security-policies/
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6690-2021-INIT/pl/pdf
https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2021/06/14/home-affairs-funds-council-adopts-18-billion-funds-for-2021-2027/
http://www.redmapl3.europarl.europa.eu/RedmapFront/media/reds_iCmOj/LIBE-OJ-2021-06-28-1/LIBE-OJ-2021-06-28-1_en.pdf
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