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WSKAZÓWKI 

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 

Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. wyraża zadowolenie z przyjęcia przez Komisję ambitnego programu UE w dziedzinie 

migracji; ubolewa, że Rada Europejska, prócz deklaracji, nie wykazuje takiego samego 

poziomu ambicji i nie wspiera Komisji; 

2. z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji w sprawie ustanowienia mechanizmu 

relokacji 40 000 osób w latach 2016–2017, którego całkowity koszt wyniesie 

240 000 000 EUR; popiera wysiłki tych państw członkowskich, które zgodziły się na 

liczby zaproponowane przez Komisję, a w pewnych przypadkach nawet na wyższe liczby; 

jednocześnie ubolewa nad faktem, że z powodu niechęci niektórych państw 

członkowskich nie rozdzielono jeszcze całej kwoty 40 000 osób; 

3. popiera również zalecenie Komisji dotyczące programu przesiedleń i wyraża zadowolenie 

z faktu, że na lata 2015 i 2016 przewidziano na ten cel dodatkowe 50 000 000 EUR; 

podkreśla, że przeznaczona kwota powinna odpowiadać realnym potrzebom zależnym od 

przyszłych przepływów migracyjnych, a zatem należy ją odpowiednio dostosować; 

4. przychylnie odnosi się do decyzji o zwiększeniu środków na Fundusz Azylu, Migracji i 

Integracji (AMIF) o kwotę 57 000 000 EUR w projekcie budżetu korygującego nr 5 na 

2015 r. oraz o kwotę ponad 169 000 000 EUR (171 900 000 EUR po przeprogramowaniu) 

w projekcie budżetu na 2016 r.; z ubolewaniem stwierdza jednak, że co prawda środki 

przeznaczone na wzmacnianie i rozwijanie wspólnego europejskiego systemu azylowego 

zostaną zwiększone o ponad 174 000 000 EUR (161 694 285 EUR po 

przeprogramowaniu), to środki przeznaczone na wspomaganie legalnej migracji, 

integracji oraz lepszych, sprawiedliwszych i skuteczniejszych strategii powrotów zostaną 

zmniejszone o prawie 5 000 000 EUR (+ 9 985 847 EUR po przeprogramowaniu); 

5. wzywa Komisję do przeprowadzenia jak najbardziej precyzyjnej oceny potrzeb Funduszu 

Azylu, Migracji i Integracji do 2020 r. i do przedstawienia na tej podstawie, w ramach 

przewidzianego na 2016 r. przeglądu wieloletnich ram finansowych, propozycji 

zwiększenia środków budżetowych w dziale 3 na ten cel oraz, w razie potrzeby, 

skorygowania ich podziału między poszczególne programy wdrażające Fundusz; 

podkreśla również, że takie finansowanie powinno mieć faktyczną europejską wartość 

dodaną, a nie tylko wspierać istniejące programy krajowe; 

6. deklaruje zamiar zmiany nomenklatury budżetowej w Funduszu Azylu, Migracji i 

Integracji w celu zapewnienia większej przejrzystości oraz ułatwienia kontroli 

rozdzielania rocznych środków między poszczególne programy oraz instrumenty 

wdrażania Funduszu; apeluje o uwzględnienie w przyszłości większego marginesu 

elastyczności w Funduszu; 

7. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie o 41 245 000 EUR środków dla agencji Frontex 

w projekcie budżetu na 2016 r.; wzywa do przedstawienia wiarygodnych danych 

dotyczących kosztu operacji „Tryton” i „Posejdon”; ubolewa, że jedenaście lat po 
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utworzeniu agencji Frontex w Warszawie nadal nie podpisano umowy z polskim rządem 

w sprawie jej siedziby, przez co pracownicy tej agencji nie mogą pracować w 

optymalnych warunkach; zwraca się do Komisji o dostarczenie dokładniejszych 

informacji na temat propozycji zmiany zakresu uprawnień agencji Frontex w kwestii 

organizacji powrotów; 

8. przyjmuje do wiadomości, że Rada nie dokonała cięć w głównych pozycjach dotyczących 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w 

dziale 3, a także podkreśla, że wskazane byłoby zwiększenie środków; krytykuje jednak 

fakt, że dokonano cięć w pozycji dotyczącej migracji i azylu w ramach Instrumentu 

Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (-200 000 EUR w środkach na 

zobowiązania, -5 mln EUR w środkach na płatności) oraz w pozycjach dotyczących 

ograniczania ubóstwa zarówno w krajach śródziemnomorskich (-50 mln EUR w środkach 

na płatności), jak i w krajach Partnerstwa Wschodniego (-12 mln w środkach na 

płatności), a także bardziej ogólnie – w środkach przeznaczonych na Instrument Pomocy 

Przedakcesyjnej (IPA); uważa, że zaproponowane cięcia przyniosą skutki przeciwne do 

zamierzonych, jeśli chodzi o ogólną strategię zarządzania przyszłymi przepływami 

migracyjnymi; 

9. zwraca uwagę, że Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) będzie musiał 

w przyszłości odegrać większą rolę w zarządzaniu systemem azylowym; stwierdza, że 

zwiększenie personelu EASO jedynie o 4 osoby jest zdecydowanie niewystarczające, a 

zmniejszenie przyznanych mu środków w projekcie budżetu na 2016 r. (pomijając 

dochody przeznaczone na określony cel) jest całkowicie sprzeczne z faktycznymi 

potrzebami chwili, które nakazywałyby zwiększenie środków; 

10. uznaje rolę Europolu w zwalczaniu handlu ludźmi, a konkretnie jego działania w zakresie 

zwalczania siatek przestępczych, z czego wynika potrzeba zatrudnienia dodatkowych 

pracowników w co najmniej trzech nowo utworzonych newralgicznych miejscach; 

zauważa, że dodanie tylko trzech osób w planie zatrudnienia Europolu to za mało, by 

umożliwić temu urzędowi realizację tych ogromnie wymagających zadań, oraz że 

finansowanie przyznane na ten cel w projekcie budżetu na 2016 r. nie zapewnia 

wystarczających zasobów do należytego wykonania tych zadań; 

11. domaga się, by redukcje personelu ani automatyczne przeniesienia pracowników nie 

dotyczyły agencji WSiSW; wzywa do przyjęcia prawdziwej średnio- i długoterminowej 

strategii dla tych agencji; 

12. z zadowoleniem przyjmuje przewidziane w projekcie budżetu na 2016 r. zwiększenie 

środków na politykę azylową i imigracyjną; podkreśla, że niewydane pieniądze można 

przesunąć do innych pozycji budżetowych, aby zareagować na nieprzewidziane wyzwania 

i wydarzenia, np. te opisane w Europejskim programie w zakresie migracji; 

13. uważa, że ważne jest, aby ściśle monitorować wykorzystanie wszystkich środków 

przeznaczonych na imigrację, zwłaszcza w odniesieniu do procedur zawierania umów z 

wykonawcami i podwykonawcami, z uwagi na szereg wykrytych w państwach 

członkowskich oszustw i przypadków złego zarządzania funduszami. 
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