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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. podkreśla, że w obliczu bezprecedensowo pilnej sytuacji związanej z migracją obecne 

pułapy WRF na lata 2014–2020, a w szczególności dział 3, okazały się niewystarczające i 

nie odzwierciedlają w odpowiedni sposób wzmocnienia przestrzeni wolności, 

bezpieczeństwa i sprawiedliwości na mocy Traktatu z Lizbony, ani jej coraz większych 

zadań i wyzwań, w tym zwalczania strukturalnego zjawiska migracji i wymogów 

bezpieczeństwa; przypomina, że Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) jest już 

niemalże wyczerpany; przypomina, że dostępne mechanizmy elastyczności WRF zostały 

już w szerokim stopniu wykorzystane, co drastycznie ograniczy elastyczność finansową 

dostępną w nadchodzących latach; 

2. mimo iż dostępne mechanizmy elastyczności WRF zostały już w szerokim stopniu 

wykorzystane, domaga się, aby najbardziej dotknięte państwa członkowskie mogły z nich 

w pełni korzystać, zwłaszcza z „klauzuli wyjątkowych okoliczności” zawartej w pakcie 

stabilności i wzrostu; 

3. uważa, że konieczne są znaczne dodatkowe środki finansowe na poziomie UE, aby 

sprostać wszystkim wyzwaniom związanym z migracją (ratownictwo, przejmowanie, 

przyjmowanie, rejestrowanie, kontrola, zakwaterowanie, transport, przenoszenie, powroty 

i integracja), odpowiedzieć na wyzwania humanitarne, zarówno wewnątrz, jak i poza UE, 

opracować i wdrożyć nowy prawdziwie wspólny europejski system azylowy, pomóc w 

zakresie przesiedlania i relokacji, zarządzać wspólnymi granicami zewnętrznymi oraz 

zagwarantować bezpieczeństwo wewnętrzne w strefie Schengen, a także sprzyjać 

integracji i zapobiegać dyskryminacji – zwłaszcza wobec kobiet – rasizmowi oraz 

ksenofobii; 

4. jest zdania, że z budżetu UE należy wspierać raczej strategie polityczne koncentrujące się 

na integracji, a nie na bezpieczeństwie; domaga się, by przed podjęciem decyzji o 

przydziale nowych środków w pełni wykorzystać istniejące instrumenty i możliwości w 

dziedzinie bezpieczeństwa, zwłaszcza w przypadku wymiany informacji między 

agencjami bezpieczeństwa a organami ścigania w państwach członkowskich; 

5. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie instrumentu mającego na celu dostarczanie 

pomocy humanitarnej wewnątrz Unii, zwłaszcza w celu sprostania masowemu napływowi 

migrantów i uchodźców; niemniej jednak kwestionuje stosowanie art. 122 ust. 1 Traktatu 

o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do celów utworzenia tego nowego instrumentu w 

związku z brakiem należytego uczestnictwa Parlamentu; wyraża zaniepokojenie w 

związku z planowanym przez Komisję finansowaniem tego instrumentu z działu 3 

budżetu WRF, zwłaszcza z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, który jest już w dużym 

stopniu eksploatowany i wyposażony w zbyt małe środki; wzywa Komisję do znalezienia 

innych źródeł finansowania tego instrumentu w ramach budżetu UE, tak aby nie 

zaszkodzić działaniom i programom finansowanym przez Fundusz Azylu, Migracji i 

Integracji; 
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6. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie w dziale 3 nowego rozdziału dotyczącego 

wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych na terenie Unii; jest zdania, że podczas przeglądu 

WRF trzeba zadbać o to, by przyszłe finansowanie tego „wsparcia” było zapewniane 

powyżej pułapów, przy jednoczesnym zagwarantowaniu elastyczności niezbędnej do 

dostosowania przydziału środków w zależności od rozwoju sytuacji w terenie i od zmian 

priorytetów politycznych; 

7. domaga się dokonania przeglądu AMIF i przeznaczenia na ten fundusz większych 

zasobów; podkreśla, że budżet i personel europejskich agencji zajmujących się presją 

migracyjną, w szczególności Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 

(EASO) i Fronteksu, muszą zostać dodatkowo zwiększone, aby umożliwić im 

zapewnianie państwom członkowskim realnego wsparcia i zagwarantować realizację ich 

celów; uważa, że należy przewidzieć odpowiednie środki na operacje poszukiwawcze i 

ratunkowe, oraz przypomina, że fundusze przeznaczone na działania poszukiwawczo–

ratunkowe są obecnie błędnie ujęte w Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF); 

8. zauważa, że Komisja zawarła niedawno umowę z Turcją w sprawie sześciu miliardów 

euro dla uchodźców w Turcji; wyraża zaniepokojenie z powodu tworzenia instrumentów 

finansowych poza budżetem UE, co zagraża jego jedności i omija procedurę budżetową, 

która wymaga zaangażowania Parlamentu i przewiduje pełnienie przez Parlament 

kontroli; podkreśla, że z Parlamentem nie skonsultowano się na żadnym etapie procesu 

przyjmowania tej umowy; wyraża zaniepokojenie z powodu wpływu tej umowy na budżet 

na rok 2017; podkreśla, że fundusz ten, a także inne podobne fundusze, nie powinny 

wspierać środków represji ani żadnych działań, które mogłyby stanowić naruszenie praw 

podstawowych; wzywa Komisję do ścisłego monitorowania wykorzystania tych funduszy 

oraz do regularnego zdawania Parlamentowi Europejskiemu sprawozdań; podkreśla, że 

wsparcie UE i państw członkowskich dla uchodźców powinno stanowić uzupełnienie 

regularnej pomocy rozwojowej, a nie ją zastępować; 

9. uważa, że nie ma bezpośredniego związku między migracją a terroryzmem w Europie; 

domaga się nowych środków finansowych na rzecz walki z radykalizacją młodych ludzi w 

UE; jest zdania, że można tego dokonać, propagując integrację i zwalczając 

dyskryminację, rasizm i ksenofobię; apeluje, by nie ograniczać środków finansujących 

projekty mające na celu utworzenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości; 

10. jest zdania, że Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinien dysponować 

odpowiednimi zasobami finansowymi, aby móc realizować swoje cele, zwłaszcza w 

zakresie skutecznej współpracy i wymiany informacji między organami ścigania państw 

członkowskich, a także podkreśla, że wszelkie jego działania muszą być w pełni zgodne z 

Kartą praw podstawowych UE; 

11. wzywa do zwiększenia budżetu programu „Prawa, równość i obywatelstwo”, którego 

celem jest propagowanie i ochrona praw podstawowych oraz zwalczanie rasizmu, 

ksenofobii i wszelkich przejawów dyskryminacji, szczególnie w kontekście rosnącego 

braku tolerancji w Europie; 

12. spodziewa się, że napływ migrantów będzie się utrzymywał wskutek niestabilności 

politycznej i konfliktów w wielu regionach, a także braku legalnych sposobów dotarcia do 

UE zarówno dla osób ubiegających się o azyl, jak i migrantów; apeluje o przedstawienie 
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zaktualizowanego oszacowania potrzeb budżetowych niezbędnych do sprostania 

wyzwaniom spodziewanym przed końcem wieloletnich ram finansowych; wzywa do 

przeglądu wieloletnich ram finansowych w 2017 r. w celu zapewnienia jak największej 

ich elastyczności, aby dostosować zdolność WRF do reagowania na sytuacje niemożliwe 

do przewidzenia w chwili przyjmowania tych ram; apeluje o odpowiednie skorygowanie 

w górę działów 3 i 4 oraz o zaangażowanie Parlamentu we wszystkie etapy procesu 

decyzyjnego – zarówno w odniesieniu do środków budżetowych, jak i legislacyjnych. 



 

PE578.563v02-00 6/6 AD\1096622PL.doc 

PL 

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO 
W KOMISJI OPINIODAWCZEJ 

Data przyjęcia 30.5.2016    

Wynik głosowania końcowego +: 

–: 

0: 

41 

4 

6 

Posłowie obecni podczas głosowania 

końcowego 

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, 

Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García 

Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková 

Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika 

Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy 

Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando 

López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit 

Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine 

Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg 

Zastępcy obecni podczas głosowania 

końcowego 

Laura Agea, Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál 

Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, 

Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss 

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas 

głosowania końcowego 

Edouard Ferrand, Peter Jahr, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith 

Taylor, Lieve Wierinck 

 
 


