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1. TŁO

1. Nadanie znaczenia koncepcji obywatelstwa europejskiego, głównie poprzez wypełnienie 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości i zapewnienie dostępu do 
podstawowych dóbr publicznych stanowi jeden z trzech głównych priorytetów 
określonych przez Komisję od czasu jej pierwszego1 komunikatu w sprawie perspektyw 
finansowych na lata 2007-2013. Zgodnie z tym podejściem Komisja zaproponowała 
następnie nową pozycję 3, dotyczącą obywatelstwa, w swoich projektach dotyczących 
następnych ram finansowych Unii (2007-2013) przedstawionych Parlamentowi i Radzie. 

2. Według Komisji ta nowa pozycja 3 obejmuje trzy różne domeny: obszar wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, dostęp do podstawowych dóbr i usług oraz 
propagowanie kultury i różnorodności europejskiej. Łączna kwota zaproponowana przez 
Komisję na potrzeby pozycji 3 wynosi 24 705 mld euro za cały okres (łącznie 
z wydatkami administracyjnymi)2. 

W mln euro, według cen z 2004 r. 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 OGÓŁEM

Pozycja 3: Obywatelstwo, 
wolność, bezpieczeństwo 
i sprawiedliwość

2 570 2 935 3 235 3 530 3 835 4 145 4 455 24 705

3. W swoich ostatnich opracowaniach Komisja wydaje się również skłaniać ku włączeniu 
Instrumentu Solidarności i Szybkiego Reagowania (zastępującego obecny Fundusz 
Solidarności) w ramach tej pozycji, jednak nie jest jasne czy środki na ten Instrument, 
które zgodnie z dostępnymi danymi powinny wynosić około 6 mld na cały okres (według 
cen z 2004 r. – obliczenia dokonano na podstawie 1 mld euro rocznie według cen 
stałych3), zostały już włączone do tych ogólnych kwot.4

4. Ponadto Komisja nie przygotowała dokładnych uaktualnionych danych liczbowych dla 
każdego z obszarów włączonych do pozycji 3. Ogólnie rzecz ujmując, na podstawie kilku 
dokumentów przekazanych przez Komisję, można stwierdzić, że po odjęciu kwoty około 
6 mld, która byłaby przeznaczona na Fundusz Solidarności, reszta zostałaby podzielona 
pomiędzy trzy różne obszary liniami w następujący sposób:

• Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (65%)
• Zdrowie publiczne i ochrona konsumentów (20%)
• Propagowanie kultury europejskiej i obywatelstwa europejskiego (15%)

5. Na tej podstawie, wnioskując z różnych dokumentów Komisji, można brać pod uwagę 

  
1 COM(2004)101, str. 6.
2 COM(2004)498, str. 25.
3 Zob. Notatka Komisji. Rada rozważa również kwotę 6 mld euro za cały okres (zob. CADREFIN 155)
4 Zob., przeciwnie, COM(2004)498, str. 25, i notatka 33. Dokument Rady CADREFIN 155 wydaje się 
potwierdzać włączenie Instrumentu Solidarności do pozycji 3. 
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łączną kwotę ponad 12 mld euro (łącznie z kosztami administracyjnymi) na finansowanie 
obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w okresie 2007-2013.

2. OBSZAR WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI

6. Realizacja obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest traktowana przez 
wszystkie instytucje jako jeden z głównych priorytetów Unii. Według sondaży 
Eurobarometru jest to również jeden z głównych priorytetów dla obywateli europejskich. 
Według Komisji priorytet ten może być potwierdzony faktem, że 2/3 środków 
finansowych przydzielonych na cała pozycję 3 (bez Funduszu Solidarności), będą 
przeznaczone na ten cel. Zdaniem Komisji oznacza to istotny wzrost środków na 
finansowanie tego obszaru, które niemal potroją się pod koniec okresu 2007-2013.

7. Należy pamiętać, że wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość to nie tylko obszar, który 
w niedalekiej przyszłości ma się znacząco rozwinąć, ale również obszar, w ramach 
którego, wraz z wejściem w życie Konstytucji, istotnie wzmocnione zostaną uprawnienia 
Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o zniesienie struktury filarów oraz uogólnienie 
procedur legislacyjnych, zwłaszcza współdecyzji (choć przy pewnych szczególnych 
warunkach w niektórych sektorach). Wzmocniona rola Parlamentu ma już częściowo 
zastosowanie poprzez przejście do procedury współdecyzji w niektórych sprawach 
wchodzących w zakres artykułu tytułu IV Traktatu WE, o czym ostatnio zdecydowała 
Rada.1

8. Fakt, że Komisja nie przedstawiła jeszcze koniecznych projektów legislacyjnych w tym 
obszarze (ich przedstawienie zapowiedziane jest na początek kwietnia) uniemożliwia 
dokonanie właściwej oceny tych działań i potrzeb finansowych, jakie za sobą pociągają. 
Dodatkową trudnością jest nieobecność konkretnych i dokładnych danych liczbowych.

9. Według Komisji ogólne linie budżetowe w tym sektorze zostaną zastąpione trzema 
nowymi programami ramowymi, obejmującymi trzy odrębne obszary:

- „Program Wolność”, skrót nazwy „Wolność i solidarność w zarządzaniu granicami 
zewnętrznymi, azylem i imigracją”,

- „Program Bezpieczeństwo”,

- „Program Sprawiedliwość i Prawa Podstawowe”

„Program Wolność”

10. Program Wolność zmierza do wyrażenia zasady solidarności w zarządzaniu przepływem 
ludności, poprzez zapewnienie uczciwego podziału odpowiedzialności i ciężaru 
finansowego z tymi Państwami Członkowskimi, których te zagadnienia dotyczą 
najbardziej. 

  
1 Zob. decyzja Rady z dnia 22 grudnia 2004 r., Dz.U. L 396 z 31.12.2004, str. 45.
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11. Jego głównym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu kontroli i nadzoru 
granic zewnętrznych Unii. W związku z tym, Komisja zaproponuje mechanizm 
solidarności finansowej dla wspierania Państw Członkowskich, które ponoszą długotrwały 
i duży ciężar finansowy w celu zapewnienia takiej kontroli i nadzoru w interesie całej 
Unii. 

12. Kluczowym elementem sukcesu tego składnika „Programu Wolność” będzie oczywiście 
stworzenie Europejskiej Agencji ds. współpracy operacyjnej na granicach 
zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej, o którym postanowiła Rada1. 
Powinniśmy otrzymać dokładniejsze informacje o tym, w jaki sposób zapewnione zostaną 
środki na finansowanie tej agencji w celu umożliwienia jej działania i odgrywania istotnej 
roli, której znaczenie z pewnością będzie rosło wraz z kolejnymi rozszerzeniami. W 
swoim komunikacie z lutego 2004 r. Komisja przyznaje nawet, że agencja ta mogłaby 
wytyczyć drogę dla stworzenia Korpusu Europejskiej Straży Granicznej, który mógłby 
wspierać władze krajowe w wykonywaniu zadań nadzoru i kontroli granic zewnętrznych 
Unii. Nie jest jeszcze jasne, czy zarządzanie istniejącymi rozległymi systemami 
informacji w tym obszarze, takimi jak EURODAC2, SIS II3 bądź VIS4 również powinno 
być włączone do zakresu działania agencji, czy też będzie wymagać stworzenia odrębnej 
agencji. Istnieje też możliwość, że kontrole dotyczące innych sektorów, takich jak 
bezpieczeństwo żywności i zagadnienia celne, również mogą być wydajniej realizowane 
w ramach kompetencji tej agencji.

13. Komisja rozważa również dalsze działania związane z rozwiązaniem przejściowym 
z Schengen, które ułatwią zastosowanie postanowień z Schengen w sprawie granic 
zewnętrznych do tych państw, które dołączą do Unii Europejskiej w nadchodzących 
latach (z zastrzeżeniem zawarcia traktatów akcesyjnych).

14. W zakresie dotyczącym wdrożenia wspólnej polityki imigracyjnej, Komisja uważa, iż 
bardzo ważne jest udzielenie wiarygodnej odpowiedzi wielowymiarowemu zagadnieniu 
integracji obywateli państw trzecich. W związku ze zwiększonym uczestnictwem 

  
1 Zob. rozporządzenie Rady (WE) 2007/2004 z dnia 26 października, Dz.U. L 349 z 25.11.2004, str. 1. W swoim 
pierwotnym projekcie (COM(2003)687) Komisja obliczyła, że potrzeby finansowe Agencji będą następujące:

2004 2005 2006 2007 2008 2009
[n+5 i nast. 
lata]

Ogółem

Zobowiązania 6 157 9 754 15 754 15 754 8 754 8 754

2 System informatyczny umożliwiający rozpoznawanie cyfrowe odcisków palców wykorzystywany w związku 
z Konwencją Dublińską określającą zasady wyznaczania państwa odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o 
status uchodźcy. 
3 System Informacyjny Schengen (SIS II). SIS umożliwia władzom krajowym dostęp do raportów dotyczących 
osób lub rzeczy na potrzeby kontroli granicznej. Etap II dla SIS zacznie się w 2007 r. Do tej pory nie 
przedstawiono postanowień finansowych dotyczących okresu następnej Perspektywy Finansowej. 
4 System Informacji Wizowej (VIS) jest wspólnym systemem wymiany danych wizowych między Państwami 
Członkowskimi, który mógłby być konsultowany na granicach zewnętrznych; według projektu Komisji 
(COM(2004)99), i przy wykorzystaniu wspólnej platformy technicznej dla systemów SIS i VIS, koszt systemu 
VIS szacuje się na  (w mln euro, według cen z 2004 r.)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
VIS 5 404 12 615 15 615 9 615 9 615 9 615
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migrantów w działaniach ESF, Komisja przewiduje rozwój nowej formy solidarności 
w celu wspierania wysiłków Państw Członkowskich w umożliwianiu obywatelom państw 
trzecich o różnych charakterystykach kulturalnych, religijnych i etnicznych osiedlania się 
i aktywnego uczestniczenia we wszystkich aspektach społeczeństw europejskich. 
Działania niewłączone do ESF, takie jak te obejmujące uczestnictwo w życiu 
obywatelskim i politycznym, poszanowanie różnorodności obywatelstwa, a także 
działania skierowane do osób ubiegających się o azyl, w tym współpraca, benchmarking i 
rozwój wskaźników w tych zakresach, również będą ujęte w tym mechanizmie. Wreszcie, 
działania obecnie objęte Europejskim Funduszem Uchodźców (odnowionym) będą 
kontynuowane w ramach tego instrumentu 1 2. 

15. Celem Komisji jest aby około 20% nowoprzyjętych obywateli państw trzecich 
(szacowany przepływ 1,5 miliona osób rocznie) było objętych tym mechanizmem poprzez 
działania takie jak kursy orientacyjne i kursy językowe. Ponadto, mechanizm ten 
powinien mieć również możliwość przyczynienia się do dalszej integracji około 5% (10% 
pośrednio) już osiedlonych obywateli krajów trzecich (około 14,3 milionów osób), 
poprzez działania umożliwiające dostęp do usług, wzmocnienie własnej pozycji w życiu 
społecznym, tworzenie sieci współpracy...

16. Dodatkowo Komisja rozważa możliwość opracowania instrumentu zawracania 
nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich w Unii lub osób nielegalnie 
imigrujących do Unii. Objęłoby to dobrowolny powrót, powrót przymusowy i wsparcie 
dla nielegalnych imigrantów w ich krajach pochodzenia i krajach tranzytu.

17. Komisja przewiduje, że około 70%-75% łącznych środków finansowych dla obszaru 
wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości będzie przeznaczone na „Program Wolność”, 
z czego znaczna część (około 80%) będzie skierowana na wspieranie działań na poziomie 
krajowym w celu rozwoju możliwości operacyjnych najbardziej poszkodowanych Państw 
Członkowskich. W konsekwencji największa część tych środków będzie zarządzana 
wspólnie z Państwami Członkowskimi. Podział będzie przeprowadzony zgodnie 
z obiektywnymi kryteriami odpowiednimi dla danej polityki.

„Program Bezpieczeństwo”

18. Celem tego programu jest zapobieganie przestępczości i terroryzmowi i ich 
zwalczanie.

19. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wzmocnienie współpracy operacyjnej w walce z 
  

1 Zgodnie z projektem przedstawionym przez Komisję, finansowanie tzw. Europejskiego Funduszu Uchodźców 
II powinno do 2010 r. być następujące (w mln euro, ceny z 2004 r.)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ogółem

Europejski Fundusz 
Uchodźców II

42 271 44 538 49 542 60 000 150 000 150 000 150 000 604 080

2 Należy również wspomnieć szczegółowy program dotyczący działań w nagłych wypadkach w sytuacji 
masowego napływu uchodźców (obecna linia budżetowa 1803/05-10, w pozycji 3), która przewiduje roczne 
finansowanie 10 mln euro na lata 2007 r. – 2010 r.
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terroryzmem i jego konsekwencjami, przestępczością zorganizowaną i przestępczością w 
ogóle, oraz wspieranie działań wywiadowczych na skalę europejską.

20. Na podstawie dostępnych informacji wydaje się, że Komisja chce położyć nacisk na 
poprawę statystyk zwalczania przestępczości oraz oceny na poziomie europejskim, tak 
aby umożliwić opracowywanie rocznych aktualizacji na temat sytuacji przestępczości w 
całej Unii Europejskiej. Współpraca i wymiana pomiędzy organami ścigania, w tym 
gromadzenie i wymiana informacji i działań wywiadowczych na potrzeby ścigania 
powinny zostać wzmocnione bazując na działaniach obecnego programu AGIS1. 

21. Rozwój sieci współpracy pomiędzy władzami odpowiedzialnymi za obszary takie jak 
korupcja, ochrona infrastruktury informacyjnej i cyberprzestępczości (zarówno na 
poziomie wewnątrz Unii, jak i międzynarodowym) to kolejny obszar objęty programem. 
Sieć Wywiadu Finansowego (FIU-Net) zostanie włączona do programu. 

22. W odniesieniu do walki z terroryzmem, należy przeprowadzić spis zagrożonej 
infrastruktury oraz działania łączenia zasobów w celu zapewnienia ochrony cywilnej 
przez organy ścigania.

23. Zdaniem Komisji głównym celem w tym obszarze jest zwiększenie natężenia wymiany 
istotnych informacji między krajowymi organami ścigania i EUROPOLEM o 75% 
w 2013 r. Zakłada to, iż EUROPOL stanie się w pełni organem UE, tak jak przewidziano 
w Konstytucji. Ostateczne konsekwencje finansowe tego przekształcenia nie są jeszcze 
znane.

24. Konkretnie przy wykorzystaniu sił CEPOL, które obecnie jest organem międzyrządowym, 
ale które również powinno stać się organem UE, rozwijana będzie kultura wspólnego 
zarządzania politykami i wspólnych działań transgranicznych. Celem Komisji jest, aby 
10% z 2 milionów lub większej liczby funkcjonariuszy policji w Unii przeszło szkolenia 
CEPOL, które pośrednio objęłyby do 60% policjantów poprzez rozpowszechnianie 
wspólnych modeli szkoleniowych.

25. Wsparcie dla ofiar terroryzmu i przestępczości będzie również zapewnione w ramach tego 
programu, poprzez szkolenia, wymianę praktyk i wsparcie dla organizacji pozarządowych 
oraz innych organizacji oferujących aktywną pomoc i ochronę ofiarom przestępstw 
i terroryzmu. Obszar ten jest obecnie finansowany przez projekt pilotowy. Bezpośrednia 
rekompensata dla ofiar poważnych ataków terrorystycznych nie odpowiada temu 
obszarowi, jednak mogłaby być finansowana z odnowionego Instrumentu Solidarności.

26. Według Komisji większość funduszy przewidzianych do tego programu będzie 
przeznaczona na budowanie zdolności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, 
czyli finansowanie szkoleń i wyposażenia policji, organów celnych i władzy sądowej, a 
także innych mechanizmów polityki, takich jak wspólne zespoły dochodzeniowe, 
programy ochrony świadków lub wspólne wydziały zaopatrzeniowe, a także centra 
współpracy policji i urzędów celnych umożliwiające dochodzenia transnarodowe. 

  
1 Egzekwowanie prawa, zapobieganie oraz walka z przestępczością zorganizowaną – przewidziane do końca 
2007 r. (na 2007 r. przewidziano 16 985 mln euro, według cen bieżących). 
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„Program Sprawiedliwość”

27. Program ten będzie dążyć do promowania współpracy sądowej, łatwego dostępu do 
sprawiedliwości i zwiększonej pewności prawnej, a także do podnoszenia 
świadomości praw podstawowych.

28. Komisja zamierza wdrożyć i monitorować rosnący dorobek w tym obszarze oraz 
propagować wzajemną wiedzę i pewność w odniesieniu do systemów sądowych, 
szczególnie poprzez informowanie prawników oraz całego społeczeństwa. Europejska 
sieć w sprawach cywilnych i handlowych będzie nadal odgrywać ważną rolę w tym 
obszarze.

29. Szkolenia sędziów i prokuratorów będą objęte szczególną uwagą, w tym programy 
wymiany między władzą sądowniczą, jako składnik zapewniający wzajemne uznawanie 
wyroków i decyzji sądów oraz decyzji wydawanych w Unii Europejskiej.

30. Wzmocniona zostanie koordynacja i współpraca pomiędzy organami śledczymi 
i prokuratorami mającymi do czynienia z poważnymi przestępstwami transgranicznymi. 
Działania UE będą się również koncentrować na wymianie informacji dotyczących spraw 
karnych, takich jak poprzednie skazania, mające na celu stworzenie europejskiego rejestru 
wyroków skazujących i dyskwalifikacji.

31. Kontynuowane będą działania wspierające walkę z przemocą, koncentrujące się na 
działaniach zapobiegawczych i wsparciu dla ofiar1.

32. Propagowanie świadomości praw podstawowych będzie towarzyszyć integrowaniu Karty, 
ze szczególnym uwzględnieniem demokratycznego udziału w przygotowaniach do 
wyborów europejskich w 2009 r. 

33. Działania przewidziane w ramach programu będą w dużej mierze zależeć od wzmocnienia 
potencjału Eurojustu, zgodnie z Konstytucją. Ponadto Komisja zaproponuje, aby 
istniejące Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii stało się Agencją ds. Praw 
Podstawowych w szerszym zakresie. 

3.  STAN DEBATY W RADZIE

34. Według sprawozdań przedstawionych przez prezydencję niderlandzką pod koniec jej 
mandatu, większość Państw Członkowskich wydaje się popierać podejście Komisji 
w zakresie pozycji 3, głównie w odniesieniu do wyboru realizacji obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości jako głównego priorytetu. Wydaje się, że niektóre 
delegacje popierają nawet dalszą koncentrację środków w tym szczególnym sektorze. 

35. W odniesieniu do poziomu wydatków, bloki wahają się od najbardziej „hojnych” 
w wysokości 24-26 mld euro (18-20 mld z wyłączeniem Instrumentu Solidarności) do 16-

  
1 Obecnie program DAPHNE II (przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet) ma trwać do 
2008 r., przy rocznych środkach wynoszących 10,5 mln euro według cen bieżących z 2007 r. i 2008 r.
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19 mld (10-13 mld z wyłączeniem Instrumentu Solidarności) – jako najbardziej 
restrykcyjnych. Każdy taki blok jest zaprzeczeniem potrzeby zwiększenia budżetu 
w obszarze wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Ochrona granic zewnętrznych 
wydaje się najważniejszym priorytetem dla większości Państw Członkowskich, z których 
niektóre popierają nawet stworzenie odrębnego instrumentu finansowego w tym celu.

36. Kilka Państw Członkowskich wątpi w trwałość włączenia Instrumentu Solidarności do 
tego obszaru. Niektóre bronią stworzenia odrębnego instrumentu finansowego. 

4. OCENA I WNIOSKI

Europejska wartość dodana 

37. Jest to obszar, w którym wartość dodana zaproponowanych działań, przynajmniej 
w kontekście ogólnym, jest oczywista: zagwarantowanie bezpieczeństwa wspólnych 
granic zewnętrznych, zapewnienie skutecznych mechanizmów ochrony obywateli przed 
terroryzmem i przestępczością transgraniczną, pomoc Państwom Członkowskim 
w radzeniu sobie ze szczególnymi przepływami imigrantów, zapewnienie 
bezproblemowego dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich obywateli w każdym kraju 
Unii. Są to cele, których międzynarodowemu charakterowi trudno zaprzeczyć, 
wymagające wspólnego europejskiego działania, nawet jeśli w dużym stopniu poprzez 
działania wspierające działania Państw Członkowskich. Świadomość konieczności 
rozwijania wspólnych działań w tym obszarze znacznie wzrosła w wyniku rozszerzenia i z 
pewnością dodatkowo się zwiększy w związku z kolejnymi rozszerzeniami.

Ocena ogłoszonych projektów

38. Wysiłek zmierzający do włączenia obecnej wielości linii budżetowych dotyczących 
działań, programów, instrumentów i organów istniejących w obszarze sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych w trzy programy ramowe jest pozytywnym krokiem. Zdaniem 
Komisji uproszczenie i racjonalizacja wszystkich tych instrumentów przyczyni się do 
maksymalnego wykorzystania finansowania i dodatkowych działań. Wzrośnie 
przejrzystość, ponieważ beneficjenci programów będą od razu wiedzieć, do których celów 
ogólnych się przyczynią poprzez swój udział.

39. Komisja zamierza zapewnić, że podobne zasady funkcjonalne i operacyjne zostaną 
przygotowane dla trzech programów, tak aby mechanizmy wdrażania i zarządzania były 
jak najbardziej do siebie zbliżone. To również byłby bardzo pozytywny krok 
umożliwiający udział aktorów i koordynację struktur krajowych, poprawiający tym 
samym efektywność programów. Również pozwoli to na odpowiednie monitorowanie 
i ocenę w celu zdobywania doświadczenia z realizacji polityk. Granice zewnętrzne 
powinny również stanowić spójną całość w ramach logistyki tych trzech programów. 

40. Fakt że każdy program obejmuje szeroki zakres polityki pozwala na większą elastyczność 
przydziału środków na priorytety między różnymi działaniami.

41. Zasadniczo, zamiar przeznaczenia większości funduszy do wspólnego zarządzania 
z Państwami Członkowskimi wydaje się również krokiem pozytywnym, o ile podjęte 
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zostaną niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedniego środowiska kontroli na 
szczeblu krajowym i europejskim1. 

42. Jednakże nieobecność konkretnych propozycji dotyczących sposobu realizacji integracji 
i działań bieżących w nowej ogólnej strukturze programowej, a także brak szczegółowych 
środków finansowych uznanych za konieczne dla działań przewidzianych w programach 
uniemożliwia ostateczną ocenę propozycji dotyczących tego sektora.

5. WNIOSKI

1. Po pierwsze komisja powinna podkreślić, że będzie jej trudno zaproponować, aby 
Parlament zaangażował swoją odpowiedzialność dotyczącą finansów Unii w sytuacji, 
gdy nie istnieją gotowe projekty dotyczące tego konkretnego sektora. Są one 
zapowiadane na początek kwietnia, co miejmy nadzieję pozwoli na ich dogłębną analizę 
w ramach harmonogramu prac komisji.

2. Niemniej jednak, wstrzymując się z ostatecznym stanowiskiem aż do chwili 
przedstawienia poszczególnych projektów, Parlament może już zaznaczyć swoje poparcie, 
uznając, że realizacja obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości jest głównym 
celem politycznym, usprawiedliwiającym wykorzystanie blisko 2/3 finansowania w 
ramach pozycji 3, z wyłączeniem Funduszu Solidarności.

3. Inne podejście przyjęto w kwestii wiedzy, czy zaproponowane środki są wystarczające do 
wspierania koniecznych działań zmierzających do urzeczywistnienia tych priorytetów 
politycznych. Nie jest możliwe, przy tak ograniczonych informacjach, stwierdzenie czy 
środki przewidziane na obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości są
wystarczające, aby sprostać ambicjom Unii w tym obszarze.

4. W każdym wypadku, na obecnym etapie szczególnie przedwczesne wydaje się 
wnioskowanie o przeznaczenie 75% środków dostępnych dla obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości na „Program Wolność”, którego zawartość wydaje się 
raczej skoncentrowana na ochronie granic zewnętrznych (można by zakwestionować czy 
zasługuje on na tytuł „Wolność”). Czy Parlament nie powinien nalegać na większe 
możliwości finansowe dla programów „Sprawiedliwość” i „Bezpieczeństwo”, które 
dotyczą dwóch tradycyjnych priorytetów (propagowanie praw podstawowych i 
wzmocnienie bezpieczeństwa obywateli, szczególnie wobec terroryzmu)? Z drugiej strony 
potrzebujemy dokładniejszych informacji na temat rozwoju, jaki Komisja przewiduje dla 
Funduszu ds. Uchodźców, u którego podstaw leżała inicjatywa Parlamentu Europejskiego.

5. Pozytywne przyjęcie wysiłku na rzecz uproszczenia i racjonalizacji obecnej sytuacji przy 
pomocy trzech programów ramowych wymaga jasnego obrazu konsekwencji, jakie 
podejście to wywoła w obszarze politycznej i budżetowej kontroli sprawowanej przez 
Parlament Europejski (może to zwłaszcza dotyczyć przewidywanej większej elastyczności 
przy przypisywaniu priorytetów między różnymi działaniami). Rozszerzeniu pojęcia 

  
1 Warunek ten jest w pełni uzasadniony ze względu na uwagi poczynione przez Trybunał Obrachunkowy w jego 
sprawozdaniu rocznym za rok 2003 w sprawie zarządzania Europejskim Funduszem ds. Uchodźców (który w 
znacznej mierze jest zarządzany przez Państwa Członkowskie), a konkretnie ze względu na krytykę dotyczącą 
„słabego środowiska kontroli w Państwach Członkowskich”.
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„wspólnego zarządzania” z Państwami Członkowskimi w tym obszarze muszą również 
towarzyszyć odpowiednie mechanizmy kontroli.

6. Charakter i dokładne finansowanie Instrumentu Solidarności i Szybkiego Reagowania to 
kolejne pytanie. Należy pamiętać, że Fundusz Solidarności był dotychczas finansowany 
poza Perspektywami Finansowymi. Włączenie go, w formie zmodyfikowanego 
instrumentu, w ramy Perspektyw Finansowych powinno spotkać się z przychylnym 
przyjęciem, jednak wymaga wyjaśnień ze strony Komisji na temat jego celów, objętości i 
odpowiedniości jego finansowania, procedury przewidzianej w związku z jego 
mobilizacją oraz innych istotnych elementów. 

7. Można również zadać pytanie dotyczące informacji na temat tego, jak przyszłe agencje i 
organy będą rozwijane i jak zostaną zapewnione konieczne środki na wypełnianie ich 
misji. Koncepcja wzmocnienia potencjału EUROJUSTU lub przekształcenia EUROPOLU 
i CEPOLU w pełne organy UE zostaje przyjęta z zadowoleniem, jednak wymaga 
odpowiednich środków gwarantujących ich funkcjonowanie. W jaki sposób można to 
zagwarantować? Potrzebujemy również więcej informacji na temat sposobu zapewnienia 
odpowiednich środków na finansowanie Europejskiej Agencji ds. współpracy 
operacyjnej na granicach zewnętrznych, której znaczenie dodatkowo wzrośnie po 
kolejnym rozszerzeniu. Należy ponadto zapobiec pokrywaniu się kompetencji pomiędzy 
wszystkimi organami i agencjami przewidzianymi dla obszaru wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości. Dodatkowo trzeba też podnieść kwestię ryzyka, które polega na tym, że 
zarządzanie tymi politykami może w coraz większym stopniu „wymykać się” kontroli 
wspólnotowej w kierunku porozumień międzyrządowych.

8. Nie jest jeszcze jasne, w jaki sposób Komisja zamierza zapewnić odpowiednie 
finansowanie instrumentów takich jak Eurodac, SIS II bądź VIS. Są to instrumenty 
autonomiczne, utworzone na mocy konkretnych aktów prawnych nieprzewidujących dla 
ich działania limitu czasowego, które wymagają ciągłego finansowania niezależnie od 
rozwoju programów przewidywanych przez Komisję. Czy mają one zostać włączone do 
któregokolwiek z tych programów, czy też nadal powinny stanowić oddzielny sektor w 
ramach finansowania obszaru wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości?

9. Jest jednak zaskakujące, że Komisja nie wspomina o ustanowieniu Europejskiego 
Prokuratora Generalnego odpowiedzialnego za rozwiązywanie spraw z zakresu 
przestępczości finansowej przeciwko budżetowi Wspólnoty, jako elementu przyszłych 
działań w tym obszarze, mimo że Konstytucja daje ku temu podstawy prawne. Czy nie 
stanowi to dla Komisji priorytetu, czy też rozważania Komisji na temat przyszłego 
rozwoju Eurojustu kryją jakieś treści dorozumiane? Czy Eurojust należałoby uwzględnić 
w pozycji 3, czy raczej uznać za niezależny organ, bardziej pasujący do pozycji 5?

10. Podobnie nie jest jasne miejsce składnika ogólnej strategii walki z przemytem narkotyków 
i uzależnieniami, związany ze sprawiedliwością i policją, w tym działania Europejskiego 
Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, w tych nowych programach.

11. Na koniec, należy rozważyć globalne pytanie, czy struktura zaproponowanej Perspektywy 
Finansowej jest możliwa do zaakceptowania, a konkretnie w odniesieniu do pozycji 3: 
Obywatelstwo. Pozycja 3 jest jak dotąd najmniejszą kategorią i stanowi zaledwie 2,3 % 
łącznych zobowiązań (2007-2013). Obejmuje niektóre obszary o niezaprzeczalnym 
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znaczeniu dla obywateli europejskich, takie jak sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, 
konsumenci, młodzież i kultura. Jednakże inne obszary polityk o podobnym znaczeniu dla 
obywateli (np. środowisko, edukacja i polityka społeczna czy równość płci) są 
zgrupowane w ramach innych pozycji.

12. Czy w tym kontekście pozycja 3 ma swoje uzasadnienie? Jakie są alternatywy? Z drugiej 
strony jeżeli odpowiedź dotycząca istnienia pozycji 3 jest pozytywna, czy należy 
rozważać możliwość ustanowienia specjalnej podpozycji dla obszaru wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, którego wypełnienie jest jednym z najważniejszych 
priorytetów politycznych Unii na następne lata? 

13. Są to niektóre z pytań, jakie sprawozdawca chciałby pozostawić do rozważenia Komisji 
tymczasowej, podczas oczekiwania na przedstawienie szczegółowych projektów 
i konkretnych danych liczbowych przez Komisję w tym zakresie.


