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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Budżetowej, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w swoim 
sprawozdaniu następujących wskazówek:

1. przyjmuje do wiadomości na nową strukturę działu 3 „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”; 
jest zdania, że włączenie do nowego działu 3 gwarancji podaży żywności, Europejskiego 
Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin 
oraz Europejskiej Agencji Leków jest nieuzasadnione i nie odzwierciedla ogólnego celu 
tego działu; sugeruje zmianę tytułu zgodnie z rezolucją Parlamentu z dnia 8 czerwca 2011 
r. pt.: „Inwestowanie w przyszłość: nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz 
Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej”1 na 
„Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość”;

2. jest zdania, że ogólna kwota przeznaczona na przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości nie odzwierciedla w odpowiedni sposób wzmocnienia tej dziedziny 
traktatem lizbońskim, a także rozszerzających się obowiązków i poważniejszych wyzwań;

3. podkreśla potrzebę zapewnienia efektywnego wykorzystywania funduszy oraz 
właściwego zarządzania nimi, tak aby uniknąć realizowania przez państwa członkowskie 
własnych interesów narodowych;

4. podkreśla, że podczas uproszczenia struktur finansowania – przy zapewnieniu 
elastyczności – należy zachować przewidywalność i niezawodność, a na każdy cel 
poszczególnych funduszy należy zapewnić odpowiednią część środków;

5. podkreśla zapotrzebowanie na europejską wartość dodaną finansowanych działań oraz 
potrzebę wypracowania właściwej równowagi pomiędzy celami politycznymi we 
wszystkich funduszach i programach;

6. z zadowoleniem przyjmuje uproszczenie struktury finansowania poprzez stworzenie 
Funduszu Migracji i Azylu oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, jak również 
mających ogólne zastosowanie zasad programowania, zarządzania, kontroli i 
sprawozdawczości, pod warunkiem, że zachowana zostanie równowaga między różnymi 
priorytetami w ramach tych funduszy; zauważa, że uproszczenie instrumentów w 
dziedzinie spraw wewnętrznych ograniczy liczbę podstaw prawnych i przepisów 
wykonawczych do nich oraz umożliwi lepsze zrozumienie przepisów przez wszystkie 
zainteresowane strony;

7. jest zdania, że na Fundusz Migracji i Azylu należy przeznaczyć dostateczną część 
środków finansowych, w szczególności aby wesprzeć cele obecnego funduszu na rzecz 
uchodźców i funduszu integracji; zwraca uwagę na położenie szczególnego nacisku na 
środki w dziedzinie przesiedlenia i relokacji; podkreśla zapotrzebowanie na europejską 
wartość dodaną finansowanych działań oraz potrzebę wypracowania właściwej 
równowagi pomiędzy celami politycznymi;

                                               
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2011)0266.
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8. powtarza, że zaplanowano już nowe zadania, takie jak system UE PNR lub tzw. pakiet w 
sprawie inteligentnych granic; uważa, że na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
należy przeznaczyć odpowiednie środki finansowe, aby umożliwić mu realizację jego 
celów, podkreślając, że wszystkie jego działania muszą być w pełni zgodne z kartą praw 
podstawowych; wzywa do finansowania opracowywania kontroli granicznych 
uwzględniających potrzebę zapewnienia ochrony, które w pełni respektują prawa 
podstawowe migrantów;

9. podkreśla potrzebę wykorzystania Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w celu 
wzmocnienia przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości oraz zapewnienia 
koordynacji między państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o rozwój jednolitej kontroli 
granic zewnętrznych spełniającej wysokie standardy jakości; jest ponadto przekonany, że 
inwestycje w infrastrukturę, wyposażenie, środki transportu i systemy informatyczne 
powinny przyczynić się do spełnienia wspólnych norm bezpieczeństwa i do skuteczności 
wspólnych operacji koordynowanych przez agencję FRONTEX;

10. podkreśla, że na program Justice przekazuje się środki w odpowiedniej wysokości; zwraca 
uwagę na potrzebę znalezienia równowagi pomiędzy funduszami przyznawanymi na 
realizację różnych celów;

11. jest zdania, że należy uwidocznić prawa dzieci i starania na rzecz ochrony dzieci w 
konkretnych pozycjach finansowania, tak aby możliwe było śledzenie i monitorowanie 
przyznawanych środków oraz ocena ich skuteczności;

12. z zadowoleniem przyjmuje wniosek w sprawie programu Prawa podstawowe i 
obywatelstwo; podkreśla, że uproszczenie struktury finansowania nie powinno 
spowodować obniżenia poziomu środków finansowych w porównaniu z poziomem 
dostępnym w bieżących programach na okres 2007–2013, dlatego też ubolewa nad 
złożoną przez Komisję propozycją ograniczenia środków; wzywa do podwyższenia 
środków na propagowanie i ochronę praw podstawowych, walkę z rasizmem, ksenofobią i 
wszelkimi formami dyskryminacji, zwłaszcza w kontekście rosnącego braku tolerancji i 
niepokojów społecznych występujących w Europie w rezultacie obecnego kryzysu 
finansowego;

13. ubolewa nad statystycznym podejściem do finansowania agencji w przestrzeni wolności, 
bezpieczeństwa i sprawiedliwości, które nie odzwierciedla rozszerzenia zakresu 
niektórych zadań ani faktu rezygnacji z realizacji z niektórych z nich; 

14. jest zdania, że w szczególności budżet agencji FRONTEX, Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) oraz Europejskiego Urzędu Policji (Europol) nie 
odpowiada znacznemu rozszerzeniu ich zadań; zwraca w tym kontekście uwagę na 
niedawno rozszerzony mandat FRONTEXu, uruchomienie i przewidziana działalność 
EASO, a także utworzenie w ramach Europolu Europejskiego Centrum ds. Walki z 
Cyberprzestępczością;

15. podkreśla, że potrzebna jest odpowiednia ocena aktualnie stosowanych środków i że przed 
wystąpieniem z nowymi inicjatywami prawodawczymi obowiązkowe powinno być 
dokonywanie właściwych ocen skutków.
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