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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 ogólne zmniejszenie środków na zobowiązania Funduszu Azylu, Migracji 
i Integracji (AMIF) o 15,4 % (-172 mln EUR) w porównaniu z 2019 r. wyraża 
ubolewanie z powodu zmniejszenia środków na zobowiązania w celu wzmocnienia i 
rozwoju wspólnego europejskiego systemu azylowego (CEAS) oraz zwiększenia 
podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi (-29,5 %) w 
porównaniu z 2019 r.; przypomina o znaczeniu zapewnienia odpowiedniej zdolności 
finansowej w celu poprawy integracji migrantów, jak również reintegracji migrantów, 
którzy przymusowo lub dobrowolnie wrócili do kraju trzeciego, oraz w celu 
zaspokojenia potrzeb w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych 
państw członkowskich znajdujących się pod presją migracyjną; wyraża rozczarowanie 
faktem, że budżet AMIF nie zawiera pewnych rezerw finansowych na sfinansowanie 
zreformowanych przepisów dublińskich i nowych unijnych programów przesiedleń w 
przypadku ich przyjęcia w 2020 r.; proponuje przewidzieć w rezerwie kwotę 
przeznaczoną na tymczasowe rozwiązania w zakresie sprowadzania na ląd w Unii i 
relokacji osób uratowanych w regionie Morza Śródziemnego; domaga się, w celu 
uwolnienia środków finansowych, aby fundusz powierniczy UE na rzecz Afryki oraz 
programy ochrony rozwoju regionalnego dla Afryki Północnej, które przede 
wszystkim wspierają politykę zewnętrzną Unii, były finansowane z działu IV budżetu 
Unii (Globalny wymiar Europy), a nie z działu III (Bezpieczeństwo i obywatelstwo);

2. podkreśla niską kwotę przewidzianą na pomoc nadzwyczajną w ramach Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ISF) (8,5 mln EUR); zwraca się do Komisji o staranną 
i bardziej realistyczną ponowną ocenę tej kwoty, z uwzględnieniem ewentualnych 
potrzeb państw członkowskich w zakresie pomocy nadzwyczajnej w ramach ISF, takich 
jak zarządzanie zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa; 

3. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na zobowiązania agencji działających 
w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSISW), takich jak Europejski 
Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (41,5 %), Europejska Straż Graniczna i 
Przybrzeżna (34,6 %), Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania 
(14 %), Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (7,7 %), 
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (5,4 %), Eurojust (5,2 %) i Europol 
(2,1 %), w porównaniu z budżetem na 2019 r.;  

4. zwraca uwagę, że budżet Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej wzrósł o 34,8 
% (+108 mln EUR) w 2020 r., co stanowi zdecydowanie największy wzrost wśród 
wszystkich agencji działających w obszarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych 
(WSISW); przypomina, że w ramach absolutorium z wykonania budżetu na 2017 r. 
Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że państwa członkowskie przeszacowały potrzeby 
finansowe Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w 2017 r; zwraca uwagę na 
cel, jakim jest zapewnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej większych 
zasobów ludzkich (10 000 funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.), podczas gdy 
liczba migrantów przybywających nielegalnie drogą morską lub lądową do Unii 
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znacznie spadła w porównaniu z poprzednimi latami; sugeruje, że takie zwiększenie 
zasobów powinno być również wykorzystane do ratowania życia na morzu; wyraża 
ubolewanie z powodu znaczącej różnicy między środkami na zobowiązania 
przydzielonymi Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (420 mln EUR) w 2020 
r. a kwotą przyznaną Europejskiemu Urzędowi Wsparcia w dziedzinie Azylu (133 mln 
EUR); sugeruje, że należy zwiększyć budżet i personel Europejskiego Urzędu Wsparcia 
w dziedzinie Azylu w celu lepszego wykonywania obowiązków powierzonych tej 
Agencji;

5. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na zobowiązania dla Prokuratury 
Europejskiej (70,5 %); przypomina ważną rolę Prokuratury Europejskiej w 
prowadzeniu dochodzeń i ściganiu nadużyć finansowych w zakresie funduszy unijnych 
oraz o potrzebie zapewnienia wystarczających środków finansowych, tak aby 
Prokuratura Europejska zaczęła w pełni funkcjonować przed grudniem 2020 r.; 

6. ubolewa, że Komisja nie zastosowała się do wniosku budżetowego Europolu i 
zaproponowała niedofinansowanie Agencji o 30 mln euro w 2020 r; zauważa, że 
zmniejszenie środków na zobowiązania Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania 
Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, 
Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) o 18,7 % (-55 mln EUR) odpowiada 
zakończeniu rozwoju systemu wjazdu/wyjazdu; ponownie podkreśla potrzebę 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia finansowego dla agencji działających w obszarze 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSISW) w celu realizacji powierzonych im 
zadań przy zachowaniu pełnej przejrzystości oraz zwalczania poważnej przestępczości 
o wymiarze transgranicznym przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych; 

7. z zadowoleniem odnotowuje kwotę przyznaną Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 
Danych (19 mln EUR); podkreśla potrzebę zapewnienia Europejskiemu Inspektorowi 
Ochrony Danych odpowiednich zasobów budżetowych i kadrowych, aby mógł on 
wykonywać dodatkowe zadania wynikające z wdrożenia nowych unijnych ram ochrony 
danych (RODO) przy zachowaniu pełnej niezależności; podkreśla zatem, że przyznany 
budżet stanowi absolutne minimum;


