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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. wskazuje, że struktura nowych wieloletnich ram finansowych (WRF) powinna lepiej 

odzwierciedlać pięć głównych priorytetów politycznych UE; wzywa do zwiększenia 

spójności pomiędzy finansowaniem budżetu UE a jego celami, w razie potrzeby przez 

przebicie szklanego sufitu, jakim jest wartość tego budżetu wynosząca 1 % PKB państw 

członkowskich, lub dostosowanie i ograniczenie celów UE; 

2. apeluje o zwiększenie środków finansowych na rzecz walki ze zjawiskiem radykalizacji 

prowadzącej do brutalnego ekstremizmu na terenie UE; jest zdania, że można tego 

dokonać, propagując integrację oraz zajmując się problemem dyskryminacji, rasizmu i 

ksenofobii;  

3. podkreśla znaczenie poszczególnych funduszy UE i zaznacza, że działania w dziedzinie 

bezpieczeństwa i migracji należy pokrywać nie tylko ze środków przeznaczonych na ten 

cel instrumentów, takich jak Fundusz Azylu, Migracji i Integracji czy Fundusz 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, które powinny umożliwiać odpowiedni poziom 

finansowania, aby sprostać kompleksowym wyzwaniom w tych dziedzinach i od 

samego początku posiadać zasoby, które będą wystarczające przez cały okres 

obowiązywania kolejnych WRF, ale też odgórnie je uwzględniać w bardziej ogólnych 

przyszłych instrumentach, takich jak Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz 

Spójności czy Fundusz Unii Bezpieczeństwa (odpowiadający programowi na rzecz unii 

bezpieczeństwa), a także w instrumentach na potrzeby działań zewnętrznych; stwierdza, 

że nie należy wykluczać możliwości korzystania z innych, bardziej ogólnych 

instrumentów, jak EFS, w celu finansowania działań, które również przyczyniają się do 

integracji migrantów i uchodźców w społeczeństwach ich przyjmujących; uważa za 

konieczne, aby wszystkie europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne nadal 

obowiązywały po 2020 r., oraz podkreśla, że w niektórych funduszach, takich jak EFS, 

należy w szczególności uwzględnić kwestię programów na rzecz walki z radykalizacją 

postaw, marginalizacją, przestępstwami z nienawiści i ksenofobią; 

4. apeluje o większe wsparcie finansowe służące umocnieniu społeczeństwa 

obywatelskiego; 

5. podkreśla, że poziom i mechanizmy finansowania w dziedzinie bezpieczeństwa i 

migracji powinny być odpowiednie i muszą umożliwiać niezbędną elastyczność, aby 

uniknąć regularnego sięgania każdego roku po mechanizm elastyczności w budżecie 

UE, jak ma to miejsce w przypadku bieżących wieloletnich ram finansowych od 

2015 r., oraz aby sposoby udostępniana środków stanowiły skuteczną odpowiedź na 

pojawiające się potrzeby; jest zdania, że fundusze powinny również obejmować 

kompleksowy przegląd śródokresowy pozwalający dostosować przydział środków 

finansowych do rzeczywistych potrzeb w oparciu o aktualne dane statystyczne oraz 

nagradzać wyniki osiągane w realizacji priorytetów UE; 

6. ponownie podkreśla swoje zaniepokojenie tworzeniem instrumentów ad hoc poza 

budżetem Unii, takich jak fundusze powiernicze, gdyż instrumenty takie ani nie służą 
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jedności i uniwersalności budżetu UE, ani nie poprawiają jego przejrzystości i 

zrozumiałości; przypomina, że fundusze powiernicze UE powinny służyć wyłącznie 

finansowaniu działań poza Unią; przypomina, że Parlament powinien być w stanie 

egzekwować swoje uprawnienia kontrolne nie tylko w trakcie powstawania tych 

funduszy powierniczych UE, ale także podczas wypłacania z nich środków; 

7. z żalem odnotowuje zwiększone wsparcie finansowe UE dla krajów trzecich, takich jak 

Libia czy Turcja, mające na celu zapobieganie migracji, pomimo zastrzeżeń 

dotyczących sytuacji w zakresie praw człowieka w tychże krajach trzecich; 

8. przypomina, że aby unia bezpieczeństwa należycie funkcjonowała, celem instrumentów 

finansowych powinno być udoskonalenie obecnych strategii politycznych i istniejących 

systemów;   

9. podkreśla znaczenie wszystkich agencji ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych (WSiSW) oraz nowo utworzonych organów Unii w ramach programu na 

rzecz unii bezpieczeństwa, oraz ich istotną rolę w zwalczaniu przestępczości 

transgranicznej, oszustw, prania pieniędzy i terroryzmu, czy to w dziedzinie wsparcia w 

kwestiach azylowych, współpracy sądowej, współpracy policyjnej, zarządzania 

granicami, ochrony danych, wielkoskalowych projektów informatycznych, czy też praw 

podstawowych; wzywa do przydzielenia odpowiednich środków na ich funkcjonowanie 

i prowadzone działania; wyraża ubolewanie, że środki finansowe przekazywane tym 

agencjom nie dorównują coraz większym oczekiwaniom w związku z przydzielanymi 

im zadaniami; 

a) wyraża ubolewanie z powodu niezapewnienia w ramach bieżących wieloletnich 

ram finansowych wystarczających środków organom ścigania, takim jak Europol, 

Eurojust i Cepol, oraz wzywa do planowania zasobów zgodnie z oczekiwaniami 

politycznymi i z wymogami operacyjnymi organów, takimi jak potrzeba wsparcia 

technologicznego i technicznego, a także szkolenia; 

b) apeluje o przyznanie im wyższych środków na utworzenie dodatkowych 

wspólnych zespołów dochodzeniowo‑ śledczych, aby zacieśnić współpracę i 

zintensyfikować wymianę informacji w ramach dochodzeń transgranicznych; 

c) podkreśla znaczenie pracy wykonywanej przez Europejską Agencję ds. 

Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w 

Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) w związku z 

wieloma istniejącymi i nowymi systemami w obszarze wolności, bezpieczeństwa i 

sprawiedliwości; apeluje o przydzielenie odpowiednich zasobów finansowych i 

ludzkich, aby ta praca była kontynuowana, a także o sprawne wdrożenie systemu 

wjazdu/wyjazdu, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na 

podróż (ETIAS) i europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów 

karnych (ECRIS-TCN) oraz o sprawne zarządzanie tymi systemami, a także o 

wdrożenie planowanych inicjatyw, aby umożliwić interoperacyjność między 

unijnymi systemami informacji w zakresie bezpieczeństwa oraz zarządzania 

granicami i migracją; 

d) przypomina o zobowiązaniu Unii do zwalczania ubóstwa i wykluczenia 

społecznego podjętym w ramach strategii „Europa 2020”, a także o potrzebie 
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lepszego zrozumienia zjawiska radykalizacji postaw, postępującej marginalizacji 

niektórych grup, mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści oraz reagowania na 

nie; podkreśla rolę Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) w 

związku z tymi kwestiami; wzywa do przydzielenia FRA dodatkowych zasobów 

kadrowych; ubolewa, że mandat FRA nadal ogranicza jej rolę do wspierania praw 

podstawowych; podkreśla, że FRA powinna być w stanie z własnej inicjatywy 

sporządzać opinie na temat wniosków ustawodawczych, a jej kompetencje 

powinny obejmować cały zakres praw chronionych na mocy Karty praw 

podstawowych Unii Europejskiej, w tym np. kwestie współpracy policyjnej i 

sądowej; 

e) wzywa do zapewnienia odpowiednich środków na utrwalenie nowego mandatu 

Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 

Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex) oraz podkreśla, że 

jej nowe zadania, uprawnienia i działania będą wymagać stałego finansowania w 

ramach finansowych po 2020 r.; 

f) apeluje o przydzielenie Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu 

(EASO) dodatkowych zasobów kadrowych, aby pomóc mu w realizacji 

rozszerzonego mandatu zakładającego przekształcenie EASO w pełnoprawną 

agencję zdolną do zapewniania państwom członkowskim niezbędnego wsparcia 

operacyjnego i technicznego; 

g) podkreśla rolę Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii 

(EMCDDA) jako podmiotu dokonującego kompleksowej oceny sytuacji w 

zakresie nielegalnego używania narkotyków, znaczenie jego działań 

prewencyjnych i działań następczych w dziedzinie egzekwowania prawa oraz 

wynikającą stąd potrzebę zapewnienia centrum odpowiednich zasobów; 

h) wzywa do przydzielenia odpowiednich zasobów w celu zapewnienia sprawnego 

wdrożenia i prowadzenia działalności Prokuratury Europejskiej; 

10. zwraca się do Komisji o powołanie się na art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej wobec 

państw członkowskich, które poważnie naruszają praworządność, a Radę wzywa do 

wywiązywania się z zobowiązań spoczywających na niej w tym względzie. 
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