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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Coraz bardziej zróżnicowane i złożone zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa nie znają 
granic i kluczowe znaczenie ma skoordynowana reakcja na szczeblu UE oraz większe 
wsparcie finansowe i techniczne dla państw członkowskich.

Sprawozdawca popiera zatem wniosek Komisji, w którym na lata 2021–2027 zaproponowano 
ponad dwukrotność puli środków finansowych dla Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
unijnego instrumentu ustanowionego w celu ułatwienia współpracy transgranicznej i 
wspólnych operacji, intensyfikacji wymiany informacji oraz wzmocnienia zdolności w 
zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej i cyberprzestępczości oraz 
zwalczania terroryzmu i radykalizacji postaw. Sprawozdawca pragnie podkreślić znaczenie 
zarządzania w sytuacjach kryzysowych, w tym zapobiegania, gotowości, odporności i 
zarządzania skutkami, które należy włączyć do celów polityki nowego funduszu, ponieważ są 
one niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego.

Biorąc pod uwagę wyniki oceny okresowej bieżącego Funduszu Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego (FBW-P), głównym wyzwaniem na kolejny okres jest zapewnienie większej 
elastyczności i skuteczności Funduszu oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych do 
minimum. Sprawozdawca uważa to za priorytet i z zadowoleniem przyjmuje propozycje 
Komisji jako krok we właściwym kierunku. Proponowane zmiany mają na celu zwiększenie 
elastyczności w odniesieniu do środków i działań wykonawczych. Równie ważne jest 
zapewnienie, aby wymogi dotyczące sprawozdawczości były proporcjonalne, odpowiednie i 
nie zwiększały obciążenia administracyjnego beneficjentów i organów administracyjnych.

Bezpieczeństwo to kwestia przekrojowa i, zgodnie z propozycją Komisji, zwiększenie 
synergii i spójności w ramach FBW z innymi instrumentami UE jest pożądane i konieczne. 
Podobnie bezpieczeństwo na poziomie światowym i działania poza granicami UE mają 
bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Unii. W związku z tym środki w 
odniesieniu do państw trzecich powinny być kontynuowane i wspierane w ramach Funduszu i 
jednocześnie muszą uzupełniać unijne priorytety w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i 
celów polityki zewnętrznej w tych państwach.

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i 
Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę 
następujących poprawek:

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Cel Unii, jakim jest zapewnienie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

(4) Cel Unii, jakim jest zapewnienie 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w
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w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa 
i sprawiedliwości zgodnie z art. 67 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), należy osiągnąć 
między innymi poprzez środki służące 
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, 
jak również poprzez środki współpracy 
i koordynacji organów ścigania i innych 
organów krajowych państw 
członkowskich, w tym z odpowiednimi 
agencjami unijnymi lub innymi 
odpowiednimi organami Unii oraz 
z odpowiednimi państwami trzecimi 
i organizacjami międzynarodowymi.

przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości zgodnie z art. 67 ust. 3 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej (TFUE), należy osiągnąć 
między innymi poprzez środki służące 
zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, 
jak również poprzez środki współpracy i
koordynacji organów ścigania i innych 
organów krajowych państw 
członkowskich, w tym z odpowiednimi 
agencjami unijnymi lub innymi 
odpowiednimi organami Unii oraz z
odpowiednimi państwami trzecimi i
organizacjami międzynarodowymi, a także 
cywilne zarządzanie kryzysowe.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć 
działania na poziomie Unii w celu ochrony 
ludności i dóbr przed zagrożeniami, które 
stają się coraz bardziej ponadnarodowe, 
oraz w celu wsparcia pracy właściwych 
organów państw członkowskich. 
Terroryzm, poważna i zorganizowana 
przestępczość, przestępczość mobilna, 
handel narkotykami, korupcja, 
cyberprzestępczość, handel ludźmi 
i bronią, między innymi, nadal zagrażają 
bezpieczeństwu wewnętrznemu Unii.

(5) Aby osiągnąć ten cel, należy podjąć 
działania na poziomie Unii w celu ochrony 
ludności i dóbr przed zagrożeniami, które 
stają się coraz bardziej ponadnarodowe, 
oraz w celu wsparcia pracy właściwych 
organów państw członkowskich. 
Terroryzm, poważna i zorganizowana 
przestępczość, przestępczość mobilna, 
handel narkotykami, korupcja, 
cyberprzestępczość, zagrożenia 
hybrydowe, handel ludźmi i bronią, między 
innymi, nadal zagrażają bezpieczeństwu 
wewnętrznemu Unii.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Zgodnie ze wspólnymi priorytetami 
określonymi na poziomie unijnym w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 

(11) Zgodnie ze wspólnymi priorytetami 
określonymi na poziomie unijnym w celu 
zapewnienia wysokiego poziomu 



AD\1169883PL.docx 5/12 PE626.955v02-00

PL

bezpieczeństwa w Unii z Funduszu 
udzielane będzie wsparcie służące 
zwalczaniu głównych zagrożeń 
bezpieczeństwa, w szczególności walce 
z terroryzmem, radykalizacją postaw, 
poważną i zorganizowaną przestępczością 
oraz cyberprzestępczością, a ponadto 
udzielaniu pomocy i ochrony ofiarom 
przestępstw. Dzięki ustanowieniu 
Funduszu Unia i jej państwa członkowskie, 
których celem jest stworzenie rzeczywistej 
unii bezpieczeństwa, będą dobrze 
przygotowane do radzenia sobie ze 
zmiennymi i wciąż to nowymi 
zagrożeniami. Cel ten należy realizować 
poprzez udzielanie pomocy finansowej 
wspierającej lepszą wymianę informacji, 
pogłębienie współpracy operacyjnej oraz 
wzmocnienie krajowych i wspólnych 
zdolności.

bezpieczeństwa w Unii z Funduszu 
udzielane będzie wsparcie służące 
zwalczaniu głównych zagrożeń 
bezpieczeństwa, w szczególności walce 
z terroryzmem, radykalizacją postaw, 
poważną i zorganizowaną przestępczością 
oraz cyberprzestępczością, a ponadto 
udzielaniu pomocy i ochrony ofiarom 
przestępstw. Dzięki ustanowieniu 
Funduszu Unia i jej państwa członkowskie, 
których celem jest stworzenie rzeczywistej 
unii bezpieczeństwa, będą dobrze 
przygotowane do radzenia sobie ze 
zmiennymi i wciąż to nowymi 
zagrożeniami, w tym zagrożeniami 
hybrydowymi. Cel ten należy realizować 
poprzez udzielanie pomocy finansowej 
wspierającej lepszą wymianę informacji, 
pogłębienie współpracy operacyjnej oraz 
wzmocnienie krajowych i wspólnych 
zdolności.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W ogólnych ramach Funduszu 
pomoc finansowa udzielona z Funduszu 
powinna wspierać w szczególności 
współpracę policyjną i wymiaru 
sprawiedliwości oraz zapobieganie 
poważnej i zorganizowanej przestępczości, 
nielegalnemu handlowi bronią, korupcji, 
praniu pieniędzy, nielegalnemu obrotowi 
środkami odurzającymi, przestępstwom 
przeciwko środowisku, a także wymianę 
i dostęp do informacji na temat terroryzmu, 
handlu ludźmi, wykorzystywania 
nieregularnej imigracji, przemocy 
seksualnej wobec dzieci, dystrybucji 
materiałów przedstawiających znęcanie się 
nad dziećmi i pornografii dziecięcej oraz 
cyberprzestępczości. Z Funduszu należy 
również wspierać ochronę ludności, 
przestrzeni publicznej i infrastruktury 

(12) W ogólnych ramach Funduszu 
pomoc finansowa udzielona z Funduszu 
powinna wspierać w szczególności 
współpracę policyjną i wymiaru 
sprawiedliwości oraz zapobieganie 
poważnej i zorganizowanej przestępczości, 
nielegalnemu handlowi bronią, korupcji, 
praniu pieniędzy, nielegalnemu obrotowi 
środkami odurzającymi, przestępstwom 
przeciwko środowisku, a także wymianę i
dostęp do informacji na temat terroryzmu, 
handlu ludźmi, wykorzystywania 
nieuregulowanej imigracji, przemocy 
seksualnej wobec dzieci, dystrybucji 
materiałów przedstawiających znęcanie się 
nad dziećmi i pornografii dziecięcej oraz 
cyberprzestępczości. Z Funduszu należy 
również wspierać ochronę ludności, 
przestrzeni publicznej i infrastruktury 
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krytycznej przed zdarzeniami 
stanowiącymi zagrożenie bezpieczeństwa 
oraz wspierać skuteczne zarządzanie 
ryzykiem związanym z zagrożeniem 
bezpieczeństwa i sytuacjami kryzysowymi, 
w tym poprzez rozwijanie wspólnych 
polityk (strategii, cykli polityki, 
programów i planów działania), 
prawodawstwa i praktycznej współpracy.

krytycznej przed zdarzeniami 
stanowiącymi zagrożenie bezpieczeństwa 
oraz wspierać skuteczne zarządzanie 
ryzykiem związanym z zagrożeniem 
bezpieczeństwa i sytuacjami kryzysowymi, 
w tym poprzez rozwijanie wspólnych 
polityk (strategii, cykli polityki, 
programów i planów działania), 
prawodawstwa i praktycznej współpracy.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 45

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(45) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
ze zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejszy 
Fundusz przyczyni się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
osiągnięcia celu końcowego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie UE mają sięgać
25 %. Podczas przygotowania i wdrażania 
Funduszu zostaną określone odpowiednie 
działania, które zostaną poddane ponownej 
ocenie w kontekście procesów oceny 
i przeglądów.

(45) Odzwierciedlając znaczenie 
przeciwdziałania zmianie klimatu zgodnie 
z zobowiązaniami Unii na rzecz realizacji 
porozumienia paryskiego i celów 
zrównoważonego rozwoju Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, niniejszy 
Fundusz przyczyni się do uwzględnienia 
działań w dziedzinie klimatu i do 
osiągnięcia celu ogólnego, w ramach 
którego wydatki na realizację celów 
klimatycznych w budżecie UE mają 
sięgnąć 25% w WRF na lata 2021–2027, 
oraz celu rocznego na poziomie 30 % jak 
najszybciej, a najpóźniej do 2027 r. 
Podczas przygotowania i wdrażania 
Funduszu zostaną określone odpowiednie 
działania, które zostaną poddane ponownej 
ocenie w kontekście procesów oceny 
i przeglądów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Celem polityki Funduszu jest 
przyczynianie się do zapewniania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa 

1. Celem polityki Funduszu jest 
przyczynianie się do zapewniania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa w
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w Unii, w szczególności poprzez walkę 
z terroryzmem i radykalizacją postaw, 
poważną i zorganizowaną przestępczością 
oraz cyberprzestępczością, a ponadto 
poprzez wspieranie i ochronę ofiar 
przestępstw.

Unii, w szczególności poprzez walkę z
terroryzmem i radykalizacją postaw, 
poważną i zorganizowaną przestępczością 
międzynarodową, cyberprzestępczością, 
handlem narkotykami, handlem organami 
ludzkimi, a ponadto poprzez wspieranie i
ochronę ofiar przestępstw. Fundusz 
wspiera również gotowość na wypadek 
ryzyka związanego z bezpieczeństwem i 
kryzysu oraz zarządzanie nimi.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zwiększenia wymiany informacji 
pomiędzy unijnymi organami 
egzekwowania prawa, pozostałymi 
właściwymi organami i innymi 
zainteresowanymi organami Unii oraz 
wewnątrz tych organów, jak również 
z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi;

a) zwiększenia wymiany informacji 
pomiędzy unijnymi organami 
egzekwowania prawa, pozostałymi 
właściwymi organami i innymi 
zainteresowanymi organami Unii oraz 
wewnątrz tych organów, w tym działań 
zewnętrznych, jak również z państwami 
trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi;

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) wspierania wysiłków na rzecz 
wzmocnienia zdolności w zakresie 
zwalczania i zapobiegania przestępczości, 
w tym terroryzmu, w szczególności 
poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy 
organami publicznymi, społeczeństwem 
obywatelskim i partnerami prywatnymi 
w państwach członkowskich.

c) wspierania wysiłków na rzecz 
wzmocnienia zdolności w zakresie 
zwalczania i zapobiegania przestępczości, 
w tym terroryzmu, w szczególności 
poprzez zacieśnienie współpracy pomiędzy 
organami publicznymi, społeczeństwem 
obywatelskim i partnerami prywatnymi w
państwach członkowskich, a także cywilne 
zarządzanie kryzysowe.
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ramach celów szczegółowych 
określonych w ust. 2 Fundusz jest 
wdrażany za pomocą środków 
wykonawczych wymienionych 
w załączniku II.

3. W ramach celów szczegółowych 
określonych w ust. 2 Fundusz jest 
wdrażany m.in. za pomocą środków 
wykonawczych wymienionych 
w załączniku II.

Uzasadnienie

Środki i działania wykonawcze wymienione odpowiednio w załącznikach II i III nie powinny 
być wyczerpujące, lecz powinny służyć w większym stopniu jako wytyczne lub przykłady, które 
Komisja Europejska uważa za najbardziej pożądane. Jeżeli jednak uzna się to za konieczne, 
państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru innych istotnych środków w ramach 
celów Funduszu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W ramach celów, o których mowa 
w art. 3, i zgodnie ze środkami 
wykonawczymi wymienionymi 
w załączniku II Fundusz wspiera 
w szczególności działania wymienione 
w załączniku III.

1. W ramach celów, o których mowa 
w art. 3, i – w stosownym przypadku –
zgodnie ze środkami wykonawczymi 
wymienionymi w załączniku II Fundusz 
wspiera w szczególności działania 
wymienione w załączniku III.

Uzasadnienie

Środki i działania wykonawcze wymienione odpowiednio w załącznikach II i III nie powinny 
być wyczerpujące, lecz powinny służyć w większym stopniu jako wytyczne lub przykłady, które 
Komisja Europejska uważa za najbardziej pożądane. Jeżeli jednak uzna się to za konieczne, 
państwa członkowskie powinny mieć możliwość wyboru innych istotnych środków w ramach 
celów Funduszu.
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pula środków finansowych na 
wdrożenie Funduszu na lata 2021–2027 
wynosi 2 500 000 000 EUR w cenach 
bieżących.

1. Pula środków finansowych na 
wdrożenie Funduszu na lata 2021–2027 
wynosi 2 209 725 000 EUR według cen 
z 2018 r. (2 500 000 000 EUR w cenach 
bieżących).

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) 1 500 000 000 EUR przydziela się 
na programy realizowane według metody 
zarządzania dzielonego;

a) 1 325 835 000 EUR według cen z 
2018 r. (1 500 000 000 EUR w cenach 
bieżących) przydziela się na programy 
realizowane według metody zarządzania 
dzielonego;

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) 1 000 000 000 EUR przydziela się 
na instrument tematyczny.

b) 883 890 EUR według cen z 2018 r. 
(1 000 000 000 EUR w cenach bieżących)
przydziela się na instrument tematyczny.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Wkład z budżetu Unii można 
zwiększyć do 100 % łącznych wydatków 
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kwalifikowalnych na pomoc techniczną z 
inicjatywy państw członkowskich.

Uzasadnienie

Przepisy wykonawcze dotyczące funduszy DG HOME w ramach dwóch poprzednich okresów 
finansowania obejmowały możliwość finansowania przez państwa członkowskie pomocy 
technicznej w wysokości do 100 % z budżetu Unii z inicjatywy państw członkowskich. Obecny 
wniosek nie przewiduje takiej możliwości, ponieważ przepisy opierają się na rozporządzeniu 
w sprawie wspólnych przepisów. Biorąc pod uwagę, że przydziały w ramach funduszy DG 
HOME są bardzo niewielkie w porównaniu z funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi, ale 
obciążenie administracyjne jest zgodnie z wnioskiem dotyczącym rozporządzenia w sprawie 
wspólnych przepisów jeszcze wyższe w kolejnym okresie, przepis ten powinien mieć 
zastosowanie również do okresu 2021+.
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