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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 wniosek Komisji w projekcie budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok 

2017 dotyczący uruchomienia marginesu na nieprzewidziane wydatki na kwotę 1164,4 mln 

EUR w środkach na zobowiązania ponad pułapem zobowiązań w dziale 3, tak aby zaspokoić 

potrzebę dodatkowych funduszy w związku z kryzysem bezpieczeństwa oraz wyzwaniami 

związanymi z migracją i uchodźcami w Unii z uwagi na całkowite wyczerpanie marginesu 

dostępnego w ramach pułapu w dziale 3 i w ramach instrumentu elastyczności na 2017 r.; 

2. uważa, że w roku 2017 prawdopodobnie pojawią się dodatkowe potrzeby finansowe w 

związku z kryzysem bezpieczeństwa wewnętrznego oraz obecnymi wyzwaniami dotyczącymi 

sytuacji humanitarnej, migracji i uchodźców; przyznaje, że potrzeby te mogą znacznie 

przekroczyć wysokość środków dostępnych w dziale 3; przypomina, że w ramach pułapu w 

dziale 3 nie ma już dostępnego marginesu; wobec tego zwraca się do Komisji o wyjaśnienie, 

czy i ewentualnie w jaki sposób można by uruchomić dodatkowe fundusze przy 

wykorzystaniu marginesu na nieprzewidziane wydatki, aby zaspokoić możliwe dodatkowe 

potrzeby finansowe w dziale 3 w roku 2017; 

3. zwraca uwagę na wnioski Komisji dotyczące zwiększenia środków w dziale 3 o 

dodatkową kwotę w wysokości 2,55 mld EUR w latach 2018–2020 w ramach śródokresowej 

rewizji wieloletnich ram finansowych, tak aby zapewnić wystarczające środki dla agencji 

działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także uwzględnić 

niedawne wnioski Komisji w dziedzinie bezpieczeństwa i migracji; przypomina, że należy 

podjąć natychmiastowe działania w reakcji na kryzys bezpieczeństwa oraz wyzwania 

dotyczące migracji i uchodźców, a także uważa, że wszystkie zaangażowane podmioty muszą 

zadbać o pełną przejrzystość płatności oraz o regularne monitorowanie wydatków i 

informowanie o nich; ubolewa, że Komisja nie wykorzystała śródokresowej rewizji 

wieloletnich ram finansowych, by odpowiednio dostosować ten pułap; 

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

poszczególne cele Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (Funduszu) był priorytetem 

Parlamentu podczas negocjacji prowadzących do przyjęcia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 516/20141 ustanawiającego Fundusz; apeluje do Komisji o 

odpowiednie zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach Funduszu, 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 zaproponowano w ust. 12 opinii Komisji 

Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Budżetowej z 

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające 

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje 

Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 

150 z 20.5.2014, s. 168). 
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dnia 24 września 2014 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu ogólnego 

Unii Europejskiej na rok budżetowy 20151; 

5. przyjmuje do wiadomości uruchomienie marginesu na nieprzewidziane wydatki na 

kwotę ok. 1 mld EUR w 2017 r. w celu sfinansowania działań zaproponowanych przez 

Komisję w dziale 4 wieloletnich ram finansowych (globalny wymiar Europy), o czym mowa 

w komunikacie Komisji dotyczącym śródokresowej rewizji wieloletnich ram finansowych 

(+1,4 mld EUR w dziale 4 w latach 2017–2020); odnotowuje częściowe wykorzystanie 

środków uruchomionych w ramach marginesu na nieprzewidziane wydatki (750 mln z 1 mld 

EUR) w związku z odpowiednim podniesieniem w 2017 r. środków przeznaczonych na 

instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (+500 mln EUR) oraz na europejski 

instrument sąsiedztwa (+250 mln EUR), aby wesprzeć kraje śródziemnomorskie i 

zlikwidować podstawową przyczynę migracji poprzez udzielenie pomocy krajom z Afryki 

Subsaharyjskiej i Azji; odnotowuje również wykorzystanie pozostałych funduszy (250 mln z 

1 mld EUR) uruchomionych z myślą o przeznaczeniu w ramach budżetu na 2017 r. środków 

na nowy Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, co jest zgodne z nowym 

planem inwestycji zewnętrznych, zaproponowanym przez Komisję w celu zlikwidowania w 

dłuższej perspektywie podstawowej przyczyny migracji. 

 

 

                                                 
1 PE536.206v03-00. 
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