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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. odnotowuje wzrost o 5,4 % w środkach na zobowiązania i o 25,1 % w środkach na 

płatności w ramach działu III budżetu Unii w porównaniu z rokiem 2016; z 

zadowoleniem przyjmuje nacisk, jaki w budżecie na 2017 r. położono na przeznaczenie 

wystarczających zasobów na skuteczne reagowanie na kryzys migracyjny; popiera to, 

że Komisja zobowiązała się do zapewnienia niezbędnych środków w celu skutecznego 

zarządzania granicami zewnętrznymi Unii i kontroli tych granic, wzmocnienia 

bezpieczeństwa wewnątrz Unii i poza nią, zapewnienia państwom członkowskim 

wsparcia w zakresie przyjmowania osób potrzebujących ochrony międzynarodowej, jak 

również wyeliminowania pierwotnych przyczyn przepływów migracyjnych w krajach 

pochodzenia i tranzytu; podkreśla jednak, że kwota w wysokości 5,2 mld EUR 

przewidziana w roku 2017 r. dla działów III i IV w celu sprostania wyzwaniom 

związanym z kryzysem uchodźczym i migracyjnym oraz na walkę z poważnym 

zagrożeniem, jakim dla bezpieczeństwa europejskich obywateli jest przestępczość 

zorganizowana, terroryzm i cyberprzestępczość o złożonym charakterze 

transgranicznym, stanowi mniej niż 3,5 % całkowitego budżetu Unii, a zatem jest to 

kwota niewielka, biorąc pod uwagę egzystencjalny charakter tego problemu dla Unii; 

uważa, że Unia Europejska powinna okazać solidarność z osobami w trudnej sytuacji; 

uważa, że utrzymanie podstawowych wartości Unii, takich jak poszanowanie godności 

ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność i poszanowanie praw 

człowieka, wymaga przydzielenia odpowiednich środków finansowych; 

2. apeluje o zmianę pułapów w dziale III i IV w śródokresowym przeglądzie WRF 

dokonywanym przez Komisję, aby udzielić bardziej solidnej, elastycznej i 

zrównoważonej odpowiedzi na bieżące wyzwania humanitarne i migracyjne począwszy 

od 2017 r.; domaga się uproszczenia rozporządzenia finansowego oraz procedur 

finansowych, sprawiedliwego, przejrzystego i odpowiedzialnego podziału środków, jak 

również weryfikacji sposobu wydatkowania funduszy europejskich;  

3. podkreśla, że obecne wysiłki Unii ukierunkowane na radzenie sobie z przepływami 

uchodźców i migrantów powinny zostać odpowiednio dostosowane do szczególnych 

potrzeb i trudnej sytuacji rosnącej liczby przesiedlonych kobiet i dziewcząt; wzywa do 

przydzielenia – zarówno w dziale III, jak i IV – funduszy na pomoc humanitarną, by 

zapewnić podejście wielosektorowe, co obejmuje też właściwe wdrożenie minimalnych 

standardów dotyczących ratujących życie środków w zakresie zdrowia seksualnego i 

reprodukcyjnego, zapobieganie i reagowanie na przemoc seksualną i przemoc ze 

względu na płeć oraz przeszkolenie pracowników socjalnych i pracowników służby 

zdrowia w całej Europie w regionach, przez które prowadzi szlak uchodźców;  

4. spodziewa się dalszych fal migracji z powodu niestabilności politycznej i konfliktów w 

wielu regionach; z zadowoleniem przyjmuje komunikat Komisji w sprawie 

ustanowienia nowych ram partnerstwa z państwami trzecimi w ramach europejskiego 

programu w zakresie migracji; wzywa do szybkiego wdrożenia tych wniosków, by 
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zająć się pierwotnymi przyczynami migracji przy pełnym poszanowaniu wartości, na 

jakich opiera się Unia; 

5. przypomina, że sprawiedliwy i przejrzysty przydział środków finansowych na 

poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji był priorytetem Parlamentu 

podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia tego funduszu; w związku z powyższym 

apeluje do Komisji o zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji, aby poprawić czytelność i przejrzystość przyznawania środków 

finansowych na poszczególne cele, a w konsekwencji – wydatkowania tych linii 

budżetowych; wzywa w szczególności Komisję, by we wszystkich przyszłych 

projektach budżetu oddzielała wydatki przeznaczone na poprawę sprawiedliwych 

strategii powrotów od wydatków na legalną migrację i promowanie skutecznej 

integracji obywateli państw trzecich, co zaproponowała Komisja Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w swojej opinii w sprawie 

budżetu na 2015 r. 1; 

6. z zadowoleniem przyjmuje wykorzystanie instrumentu elastyczności i marginesu na 

nieprzewidziane wydatki w ramach działu 3 na kwotę 1,7 mld EUR, choć jest 

zaniepokojony tym, że dalsza elastyczność w 2017 r. nie jest już możliwa; zauważa, że 

działania w ramach działu 4 są jedynie częściowo finansowane z budżetu Unii; apeluje 

do państw członkowskich, by wypełniały swoje zobowiązania, a do Komisji, by w jak 

największym stopniu wspierała realizację porozumień; 

7. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie centrum koordynacji reagowania na rzecz ofiar 

terroryzmu (2 miliony euro), które powinno zlikwidować takie przeszkody, jak niski 

poziom wiedzy i słaby rozwój umiejętności, dzięki mobilizacji głównych ekspertów 

operacyjnych, rzeczników ofiar oraz organizacji z całej Europy w celu określenia 

kluczowych kwestii i priorytetów ofiar terroryzmu oraz udzielenia skoordynowanego 

wsparcia ofiarom terroryzmu w wymiarze transgranicznym w celu zapewnienia 

właściwego podejścia skoncentrowanego na ofierze w ramach infrastruktury obsługi 

zgłoszeń alarmowych; 

8. jest zaniepokojony tym, że tworzenie instrumentów finansowych poza budżetem Unii 

mogłoby zagrozić jego jedności i pominąć procedurę budżetową, która wymaga 

zaangażowania Parlamentu Europejskiego i przewiduje prowadzenie przezeń kontroli; 

9. z zadowoleniem przyjmuje finansowanie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (1,6 

mld EUR) oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (0,7 mld EUR); uważa, że 

takie zwiększenie zasobów uwidacznia konieczność zapewnienia sprawiedliwego i 

przejrzystego podziału rocznych środków między poszczególne programy i cele tych 

funduszy; popiera ogólną sumę (3 mld EUR) przeznaczoną na stworzenie Europejskiej 

Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, nowego systemu wjazdu/wyjazdu, nowego 

wspólnego europejskiego systemu azylowego oraz instrumentu zapewniającego szybką 

i skuteczną pomoc humanitarną w sytuacjach kryzysowych w Unii; 

10. Frontex powinien udostępnić swojemu urzędnikowi ds. praw podstawowych 

odpowiednie zasoby i personel w celu opracowania mechanizmu zgłaszania skarg oraz 

                                                 
1 ust. 12 opinii PE w sprawie budżetu na 2015 r. 
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dalszego rozwijania i wdrażania strategii Fronteksu w zakresie monitorowania i 

zapewniania ochrony praw podstawowych; 

11. podkreśla, że mimo iż zasoby budżetowe oraz liczba stanowisk dla Europejskiej Straży 

Granicznej i Przybrzeżnej wydają się w obecnej chwili odpowiednie, konieczne będzie 

ścisłe monitorowanie przyszłych potrzeb tej agencji w zakresie zasobów operacyjnych 

oraz liczby pracowników, aby nadążały one za wymogami rzeczywistości; sugeruje 

podniesienie grup zaszeregowania stanowisk czasowych w celu sprostania 

skomplikowanemu charakterowi nowych zadań powierzonych tej agencji na mocy 

zmienionego rozporządzenia; 

12. stwierdza, że środki budżetowe i zasoby kadrowe EASO zaproponowane przez Komisję 

wychodzą naprzeciw potrzebom tego urzędu; podkreśla znaczenie, jakie ma 

nieobniżanie tych zasobów ani poziomu zatrudnienia, oraz fakt, że owe zasoby i poziom 

zatrudnienia powinny zostać zmienione, jeżeli ponownie dojdzie do sytuacji 

zwiększonego napływu migrantów; 

13. popiera zwiększenie budżetu skutecznych agencji działających w obszarze WSiSW, 

zwłaszcza tych związanych z migracją i bezpieczeństwem, oraz domaga się wyłączenia 

ich z unijnego celu redukcji personelu o 5 %; podkreśla, że właściwe agencje muszą 

mieć odpowiednie zasoby i personel, gdy ich mandaty obejmą dodatkowe zadania; z 

zadowoleniem przyjmuje działania Europejskiego Centrum ds. Walki z 

Cyberprzestępczością Europolu (EC3) na rzecz zwalczania wykorzystywania 

seksualnego dzieci w internecie oraz podkreśla konieczność zwiększenia zasobów 

ludzkich w tej dziedzinie; podkreśla konieczność odpowiedniego finansowania w celu 

wsparcia dostosowania Eurojustu w obliczu gwałtownie rosnącego obciążenia pracą w 

takich obszarach, jak walka z terroryzmem, cyberprzestępczością, handlem migrantami 

czy innymi formami poważnej przestępczości transgranicznej; domaga się bardziej 

szczegółowego uzasadnienia zwiększenia aż o 92 % (tj. 73 mln EUR) budżetu EU-

LISA w odniesieniu do systemu wjazdu/wyjazdu, interoperacyjności systemów 

informacyjnych i przeglądu rozporządzenia dublińskiego oraz wyjaśnienia podziału 

środków między budżet EU-LISA a Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

14. podkreśla, że skoordynowane podejście państw członkowskich do walki z 

przestępczością zorganizowaną, terroryzmem, cyberprzestępczością i innymi 

poważnymi przestępstwami o wymiarze transgranicznym jest ważniejsze niż 

kiedykolwiek; uważa, że należy przeznaczyć dodatkowe środki na szkolenia na 

poziomie Unii w ramach współpracy policyjnej i sądowej, w szczególności w zakresie 

działalności Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, oraz podkreśla, że 

Europol i Eurojust muszą otrzymać odpowiednie zasoby operacyjne, w tym do 

inwestowania w nowe technologie; podkreśla zwłaszcza zapotrzebowanie Europolu na 

dostęp do wystarczających zasobów ludzkich i operacyjnych; uważa, że potrzebne są 

dodatkowe stanowiska, między innymi w celu lepszej identyfikacji ofiar, zniszczenia 

zorganizowanych sieci osób dopuszczających się wykorzystania seksualnego oraz 

szybszego wykrywania, analizy i przekazywania materiałów związanych z 

wykorzystywaniem online i offline; 

15. w tym kontekście jest głęboko zaniepokojony trudną sytuację małoletnich bez opieki, 

ponieważ wymagają oni szczególnej pomocy, a także sytuacją młodych kobiet w trakcie 
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kryzysu migracyjnego; podkreśla trudne warunki, w jakich żyją małoletni bez opieki w 

obozach dla uchodźców, narażeni na ewentualne nadużycia i nielegalny handel ludźmi, 

oraz wzywa do stworzenia odpowiednich narzędzi, z wykorzystaniem funduszy 

interwencyjnych, aby szybko poprawić obecną sytuację; uważa, że należy zwiększyć 

środki przeznaczane na telefony zaufania dla dzieci w celu zapobiegania zaginięciom 

dzieci oraz w celu ich ochrony; 

16. z zadowoleniem przyjmuje dodatkowe środki przeznaczone na rozwój europejskiej bazy 

danych o nowych narkotykach Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i 

Narkomanii (EMCDDA); apeluje do Komisji, by przy planowaniu budżetu zadbała o 

wystarczające zasoby na rzecz EMCDDA niezbędne do realizacji planowanych zmian 

legislacyjnych w rozporządzeniu ustanawiającym EMCDDA, które dotyczącą systemu 

wczesnego ostrzegania oraz oceny ryzyka nowych substancji psychoaktywnych; 

17. wzywa Komisję do zadbania o to, by Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i 

Informacji (ENISA) dysponowała wystarczającymi zasobami pozwalającymi na 

wykonywanie zadań dodatkowych przekazanych jej na mocy prawodawstwa UE, w 

szczególności na mocy dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS) 

oraz w odniesieniu do zadań związanych z zapobieganiem cyberprzestępczości i 

zwalczaniem jej; 

18. odnotowuje zwiększenie linii budżetowej „Zagwarantowanie ochrony praw i 

wzmocnienie pozycji obywateli” oraz linii „Promowanie niedyskryminacji i równości”, 

będących częścią programu „Prawa, równość i obywatelstwo”, i oczekuje od Komisji 

przedstawienia nowych zaproszeń do składania wniosków, zwłaszcza w celu 

zapewnienia jak najwyższego poziomu ochrony praw podstawowych, w tym również w 

środowisku cyfrowym, oraz wspierania lokalnych podmiotów promujących demokrację, 

praworządność i prawa podstawowe w Unii, na przykład poprzez tworzenie organizacji 

przyznających dotacje na rzecz demokracji; 

19. 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 Unii; jest zdania, że można tego dokonać, propagując integrację i zwalczając 

dyskryminację, rasizm i ksenofobię; apeluje o przyznanie specjalnych środków na 

zwalczanie rosnącej homo-transfobii w państwach członkowskich; wzywa do 

wspierania projektów mających na celu wzmacnianie pozycji kobiet i dziewcząt w 

najbardziej problematycznych pod tym względem społecznościach; 

20. ponownie apeluje o przyznanie specjalnych środków na zwalczanie rosnącego 

antysemityzmu, islamofobii, afrofobii i wrogości wobec Romów w państwach 

członkowskich; wzywa zwłaszcza Unię, by wspierała projekty mające na celu 

wzmocnienie pozycji kobiet i dziewcząt pochodzących z tych społeczności, jak 

zaproponowano w opinii komisji LIBE w sprawie budżetu na 2016 r.1; 

21. podkreśla potrzebę zwiększenia budżetu Unii przeznaczonego na prowadzenie polityki 

równości płci i zwalczanie przemocy na tle płciowym; zwraca się do Komisji o 

                                                 
1 ust. 12 opinii PE w sprawie budżetu na 2016 r. 
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wyjaśnienie decyzji o zmniejszeniu środków przyznanych Europejskiemu Instytutowi 

ds. Równości Kobiet i Mężczyzn; 

22. apeluje o wzmocnienie Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i 

Narkomanii w związku z planowanym przyjęciem rozporządzenia w sprawie nowych 

substancji psychoaktywnych, gdyż będzie ono oznaczało nowe zadania dla Centrum;  

23. podkreśla znaczenie programu „Sprawiedliwość” dla dalszego rozwoju europejskiej 

przestrzeni sprawiedliwości oraz poprawy stosowania zasady wzajemnego uznawania; 

wzywa Unię do wspierania szkoleń i działań uświadamiających mających na celu 

ułatwianie dostępu do wymiaru sprawiedliwości wszystkim Europejczykom, a także 

propagowanie i wspieranie praw ofiar, w szczególności ofiar handlu ludźmi i przemocy 

na tle płciowym; 

24. apeluje, by nie uzależniać przyznawania unijnych funduszy rozwojowych i pomocy 

humanitarnej od zdolności lub gotowości krajów partnerskich do współpracy w zakresie 

kontroli migracji, np. poprzez klauzulę o readmisji; 

25. podkreśla, że nie można wspierać projektów niezgodnych z prawami podstawowymi 

migrantów ani tych sankcjonujących reżimy dyktatorskie; 

26. wzywa Komisję do zadbania o to, by środki, jakimi dysponują oba fundusze na rzecz 

spraw wewnętrznych, zostały przydzielone różnym obszarom polityki w sposób w pełni 

uwzględniający zobowiązania Unii i państw członkowskich do ochrony migrantów i 

zagwarantowania im praw człowieka. Projekty, które są sprzeczne z prawami 

podstawowymi migrantów, nie powinny otrzymywać wsparcia. Jednocześnie należy 

wykorzystać finansowanie Unii, aby aktywnie wspierać podejście do migracji oparte na 

prawach migrantów.  
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