
AD\1020893PL.doc PE529.716v02-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2014/2005(INI)

26.2.2014

OPINIA

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Budżetowej

w sprawie negocjacji dotyczących WRF na lata 2014–2020: wnioski i dalsze 
działania
(2014/2005(INI))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Kinga Göncz



PE529.716v02-00 2/5 AD\1020893PL.doc

PL

PA_NonLeg



AD\1020893PL.doc 3/5 PE529.716v02-00

PL

WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje porozumienia w sprawie funduszy przeznaczonych na wymiar 
sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (WSiSW); przyznaje, że zespoły negocjacyjne 
Parlamentu wniosły znaczący wkład w ostateczny kształt funduszy WSiSW, zwłaszcza w 
odniesieniu do treści celów ogólnych i szczegółowych, minimalnych części procentowych 
wydatków związanych z tymi celami, wskaźników pomiaru skuteczności wykorzystania 
funduszy oraz spójności działań wewnętrznych i zewnętrznych UE;

2. głęboko ubolewa nad tym, że w konkluzjach Rady Europejskiej z dn. 7-8 lutego 2013 r. 
dotyczących WRF znalazła się kwota na dział 3, która była o 16,6% niższa od 
zaproponowanej przez Komisję, i w konsekwencji wysoka kwota cięć: 23% na Fundusz 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 20% na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji; zauważa, 
że późne przedstawienie wartości liczbowych WRF i pułapów dostępnych dla każdego 
obszaru polityki nie ułatwiło poszczególnym sprawozdawcom opracowania strategicznego 
podejścia do negocjacji z Radą; apeluje do Komisji, aby w przyszłości przekazywała 
jednocześnie Radzie i Parlamentowi wszelkie uaktualnione dane liczbowe dotyczące 
WRF;

3. docenia konstruktywną rolę, jaką podczas negocjacji w dziedzinie wymiaru 
sprawiedliwości odegrały zarówno państwa sprawujące rotacyjną prezydencję, jak 
i Komisja; zauważa, że doprowadziło to do wczesnego i zadowalającego rozwiązania 
zasadniczych kwestii;

4. ubolewa nad tym, że w obszarze spraw wewnętrznych Rada – popierana przez Komisję –
wydawała się zainteresowana wykorzystaniem funduszy bardziej w celu uzupełnienia 
budżetów krajowych państw członkowskich niż promowania europejskiej wartości 
dodanej i europejskiej solidarności; dostrzegając szczególnie trudny kontekst gospodarczy 
i finansowy, podkreśla jednak, że fundusze przeznaczone na WSiSW powinny służyć 
przede wszystkim interesom europejskim i wspierać działania o wyraźnej europejskiej 
wartości dodanej, takie jak unijny program przesiedleń i inne działania ukierunkowane na 
Unię; ubolewa nad tym, że wbrew postanowieniom art. 290 TFUE nie otrzymał aktów 
delegowanych dotyczących decyzji w sprawie programowania, podczas gdy decyzje te 
spełniają warunki aktów delegowanych określone w traktacie; ubolewa nad tym, że 
Komisja i Rada zaproponowały wykorzystanie Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz 
Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego do finansowania działań w państwach trzecich 
bez sprecyzowania podstawy prawnej takich działań i nie pozostawiając Parlamentowi 
możliwości jej zakwestionowania;

5. zauważa ponadto w odniesieniu do funduszy przeznaczonych na sprawy wewnętrzne, że 
zwykła procedura ustawodawcza nie przewiduje uzgodnienia stanowiska przez Komisję i 
Radę w drodze dwustronnych negocjacji bez udziału Parlamentu i przedstawienia tego 
stanowiska Parlamentowi dopiero po fakcie; zwraca uwagę, że jeżeli Komisja nie
zamierza bronić swojego pierwotnego wniosku, powinna przedstawić jego zmienioną 
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wersję; zaleca wdrożenie nowych praktycznych zasad dotyczących negocjacji 
finansowych, obejmujących m.in. organizowanie na wczesnym etapie wymiany poglądów 
między trzema instytucjami na temat roli, funkcji i wartości dodanej budżetu UE; nalega, 
aby Komisja wywiązała się z roli uczciwego negocjatora w przyszłych negocjacjach 
międzyinstytucjonalnych;

6. jest zdania, że Parlament musi nadal nalegać na przyjęcie podejścia do funduszy UE 
ukierunkowanego na wyniki, które nie powinno się ograniczać jedynie do liczby 
zrealizowanych działań, lecz musi też obejmować ocenę jakości tych działań; zaleca, aby 
wskaźniki jakościowe, według których należy ostatecznie mierzyć skuteczność 
finansowania ze środków UE, były dalej promowane i uwzględniane w przyszłych 
funduszach przeznaczonych na WSiSW;

7. apeluje do Komisji, aby dopilnowała szybkiego wdrożenia nowych funduszy, całkowitego 
i wydajnego wykorzystania dostępnych kwot, sprawiedliwego podziału geograficznego i 
pomocy dla regionów odnotowujących słabsze wyniki;

8. mając na uwadze, że cięcia te narzucono Parlamentowi bez jakiegokolwiek uzasadnienia, 
uważa, że przy okazji rozpatrywania przeglądu śródokresowego Parlament musi położyć 
nacisk na konkretne obszary, w których cięcia były najbardziej znaczące;

9. jest zdania, że w ramach przeglądu śródokresowego Parlament powinien wykorzystać 
wszystkie możliwości negocjacyjne w drodze współdecyzji, unikając narzucenia decyzji i 
kwot przez Radę Europejską;

10. przypisuje zasadnicze znaczenie prawidłowej kontroli przez Parlament wykorzystania 
przedmiotowych funduszy przez Komisję, a w stosownych przypadkach również przez 
państwa członkowskie; zaleca, aby odpowiednie komisje przeprowadziły ponowną ocenę 
swoich priorytetów przed przeglądem w 2016 r. w celu opracowania wytycznych 
politycznych; zauważa, że Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw 
Wewnętrznych, jako komisja odpowiedzialna za dziedzinę wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych, podejmuje się stworzenia odpowiedniego mechanizmu kontroli.
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