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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 % (tj. o 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 (tj. o 29,5 %) w 
porównaniu z 2019 r.; uznaje jednak, że środki na zobowiązania pozostają znacznie 
powyżej poziomu ustalonego w budżecie na 2018 r. i zdaje sobie sprawę, że 
zmniejszenie to jest przynajmniej częściowo związane z faktem, iż reforma 
rozporządzenia dublińskiego została zablokowana z powodu inercji politycznej w 
Radzie; przypomina, jak ważne jest zapewnienie wysokich standardów w zakresie azylu 
w Unii, a także zapewnienie odpowiednich środków finansowych na wspieranie 
przyjmowania osób ubiegających się o azyl i migrantów w państwach członkowskich, 
udzielania im schronienia oraz ich integrowania, skutecznych strategii powrotów, 
programów przesiedleń, skuteczności rozpatrywania wniosków o azyl, wykonywania 
decyzji dotyczących wniosków o azyl oraz reagowania na potrzeby państw 
członkowskich w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, które 
przyjęły dużą liczbę osób ubiegających się o azyl lub migrantów przybywających po raz 
pierwszy; zauważa, że budżet AMIF nie zawiera pewnych rezerw finansowych na 
sfinansowanie zreformowanych przepisów dublińskich i nowych unijnych programów 
przesiedleń w przypadku przyjęcia tych przepisów 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; sugeruje, w 
celu uwolnienia środków finansowych, by 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); 
przypomina o potrzebie zapewnienia spójności między działaniami podejmowanymi w 
ramach działu III i działu IV;

2. wzywa Komisję do zwiększenia liczby linii budżetowych w ramach AMIF w celu 
ułatwienia większej przejrzystości w odniesieniu do sposobu przydzielania środków 
finansowych Funduszu na różne cele tego Funduszu; wzywa w szczególności do 
wyraźnego oddzielenia wydatków na wzmocnienie sprawiedliwych strategii powrotów 
od wydatków na legalną migrację i promowanie skutecznej integracji obywateli państw 
trzecich;

3. przypomina o potrzebie przydzielenia odpowiedniej kwoty środków z budżetu Unii w 
celu wzmocnienia zewnętrznego wymiaru migracji i zagwarantowania odpowiedniej 
ochrony granic zewnętrznych Unii;

4. 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 
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potrzeb państw członkowskich w zakresie pomocy nadzwyczajnej w ramach ISF, takich 
jak zarządzanie zdarzeniami dotyczącymi bezpieczeństwa; 

5. wzywa do zwiększenia finansowania programu „Europa dla obywateli”, biorąc pod 
uwagę zasadniczą rolę, jaką odgrywa on we wzmocnieniu europejskiego demos i 
europejskiego obywatelstwa;

6. odnotowuje zwiększenie środków na zobowiązania agencji działających w dziedzinie 
wymiaru 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.; z zadowoleniem przyjmuje ogólny 
wzrost środków finansowych dostępnych w ramach programu „Sprawiedliwość”; 
ubolewa jednak nad zmniejszeniem zobowiązań w ramach komponentu „Ułatwianie i 
wspieranie współpracy sądowej w sprawach cywilnych i karnych” (tj. o 23,6 %);

7. zwraca uwagę, że budżet Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej na 2020 r. 
wzrósł o 34,8 % (tj. o 108 mln EUR) w następstwie przyjęcia nowego mandatu 
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, co stanowi zdecydowanie największy 
wzrost wśród wszystkich agencji działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i 
spraw wewnętrznych (WSISW); przypomina, że w ramach absolutorium z wykonania 
budżetu na 2017 r. Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż państwa członkowskie 
przeszacowały potrzeby finansowe Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej w 
2017 r; odnotowuje cel, jakim jest zapewnienie Europejskiej Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej większych zasobów ludzkich (10 000 funkcjonariuszy straży granicznej 
do 2027 r.), oraz fakt, że liczba ofiar śmiertelnych na morzu stale rośnie w związku z 
brakiem zasobów poszukiwawczo-ratowniczych w basenie Morza Śródziemnego; 
sugeruje, że to zwiększenie zasobów powinno być również wykorzystane do ratowania 
życia na morzu; wzywa Komisję do pilnego utworzenia funduszu mającego na celu 
wspieranie działań poszukiwawczo-ratowniczych, aby zagwarantować wyraźną 
obecność służb poszukiwawczo-ratowniczych w basenie Morza Śródziemnego; 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); wzywa do przekształcenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu 
w pełnoprawną, zdecentralizowaną agencję unijną o znacznie zwiększonym mandacie i 
uważa, że należy zwiększyć budżet i liczbę pracowników Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu, aby umożliwić właściwe wykonywanie powierzonych 
mu zadań; odnotowuje zmniejszenie środków na zobowiązania Funduszu 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego o 6,1 % (tj. o 32,6 mln EUR) w porównaniu z 2019 r. 
przypomina o konieczności zapewnienia wsparcia w dziedzinie współpracy policyjnej i 
sądowej w sprawach karnych;

 8. 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 
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Prokuratura Europejska zaczęła w pełni funkcjonować przed grudniem 2020 r.; zwraca 
się do Komisji o dalszą analizę potrzeb finansowych związanych z rozszerzeniem roli 
Prokuratury Europejskiej w celu uwzględnienia walki z transgranicznym terroryzmem, 
zgodnie z komunikatem z dnia 12 września 2018 r;

9. ubolewa, że Komisja nie zastosowała się do wniosków budżetowych Europolu i 
Eurojustu i zaproponowała zmniejszenie w 2020 r. środków finansowych dla Europolu 
o 33,5 mln EUR, a dla Eurojustu o 3,7 mln EUR w stosunku do ich celów finansowych; 
podkreśla, że takie zmniejszenie środków może mieć wpływ na działalność operacyjną 
obu agencji; zauważa, że wsparcie Europolu miało kluczowe znaczenie dla wspólnych 
dochodzeń w całej Unii i odgrywa kluczową rolę w walce z przestępczością 
zorganizowaną; popiera realizację strategii Europolu 2020+, mającej na celu 
wzmocnienie wsparcia operacyjnego i zdolności analitycznych Europolu z korzyścią dla 
państw członkowskich, oraz proponuje nowe inwestycje w ważnych obszarach 
zwalczania przestępczości, takich jak walka z handlem narkotykami i przestępstwami 
finansowymi; 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 % (tj. o 55 mln EUR) odpowiada zakończeniu rozwoju systemu 
wjazdu/wyjazdu; ponownie podkreśla potrzebę zapewnienia odpowiedniego wsparcia 
finansowego, personelu i szkoleń personelu dla agencji działających w obszarze 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSISW) w celu skutecznej realizacji 
powierzonych im zadań przy zachowaniu pełnej przejrzystości oraz zwalczania 
poważnej przestępczości o wymiarze transgranicznym przy pełnym poszanowaniu praw 
podstawowych;

10. z zadowoleniem odnotowuje kwotę przyznaną Europejskiemu Inspektorowi Ochrony 
Danych (19 mln EUR); zauważa, że ponad 30 % tej kwoty wykorzystuje się na 
zapewnienie sekretariatu dla Europejskiej Rady Ochrony Danych; 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;

11. wyraża zaniepokojenie faktem, że projekt budżetu Komisji dla Agencji Unii 
Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) (luka w finansowaniu 
wynosi 1,5 mln EUR) nie pozwala CEPOL na wystarczające pokrycie zapotrzebowania 
ze strony państw członkowskich w zakresie edukacji i szkoleń dla organów ścigania w 
Unii i jej sąsiedztwie; ubolewa, że CEPOL nie otrzymuje wystarczających środków 
finansowych na sprostanie nowym wyzwaniom w świetle nowych systemów 
informacyjnych, takich jak SIS II, oraz że nie może zapewnić szkoleń dla 
funkcjonariuszy organów ścigania w takich dziedzinach, jak korupcja i nadużycia 
związane z akcyzą, podczas gdy w ocenie strategicznych potrzeb szkoleniowych UE 
wskazano je jako niezbędne dla egzekwowania prawa na szczeblu Unii; zamiast tego 
Agencja musiała odrzucić z powodu ograniczeń budżetowych 54 ważne i uzasadnione 
wnioski państw członkowskich o szkolenie w dziedzinie egzekwowania prawa, 
nielegalnej imigracji, przestępstw z nienawiści i prania pieniędzy; uważa, że wniosek 
budżetowy CEPOL (12 mln EUR) na rok 2020 jest konieczny, aby sprostać rosnącemu 
zapotrzebowaniu państw członkowskich, zwłaszcza w dziedzinie cyberprzestępczości i 
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cyfryzacji; zwraca uwagę, że można jeszcze bardziej poprawić zaufanie, sieci i 
wymianę informacji między transgranicznymi środowiskami ścigania poprzez dodanie 
nowego jednomiesięcznego komponentu do obecnego programu wymiany CEPOL oraz 
oferowanie wizyt studyjnych w Europolu i programów wymiany między 
funkcjonariuszami operacyjnymi z państw członkowskich a pracownikami Europolu; 
wymagałoby to jednak odpowiednich dodatkowych zasobów finansowych i ludzkich 
dla CEPOL;

12. odnotowuje rosnącą liczbę pracowników zatrudnionych na czas określony w 
porównaniu z pracownikami kontraktowymi w agencjach Unii; uważa, że wrażliwość 
informacji dostępnych dla pracowników agencji w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości 
i spraw wewnętrznych wymaga ścisłej polityki poufności, w szczególności w 
odniesieniu do rekrutacji pracowników i zarządzania nimi;

13. zachęca Komisję do zwiększenia wsparcia na rzecz dziennikarstwa śledczego, w tym 
transgranicznego dziennikarstwa śledczego, oraz wolności mediów za pośrednictwem 
specjalnych funduszy, co przyczynia się m.in. do ujawniania i zwalczania 
przestępczości, a także podnoszenia świadomości wśród obywateli Unii;

14. przypomina o swoim poparciu dla walki z praktykami dyskryminacyjnymi, przemocą 
uwarunkowaną płcią, przestępstwami z nienawiści, a także dla pełnego korzystania z 
praw oraz programów na rzecz równości i sprawiedliwości; podkreśla istotną rolę, jaką 
odgrywają środki wydane na instrumenty niedyskryminacji oraz programy wsparcia na 
rzecz równości, których celem jest egzekwowanie praw mniejszości, ze szczególnym 
uwzględnieniem praw kobiet, osób starszych, osób niepełnosprawnych i osób 
LGBTQI+;

15. wzywa Komisję, Radę i państwa członkowskie do wdrażania sporządzania budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci w odniesieniu do wszystkich wydatków publicznych, 
zwłaszcza przy planowaniu, negocjowaniu, wdrażaniu i ponownej ocenie następnych 
wieloletnich ram finansowych (WRF); kluczowe znaczenie ma zobowiązanie do 
zagwarantowania w ramach procedury budżetowej na 2020 r. promowania i ochrony 
równouprawnienia płci oraz praw kobiet i dziewcząt; w związku z tym sporządzanie 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci powinno zostać włączone do wszystkich linii 
budżetowych i powinno dążyć do: 1) promowania odpowiedzialności i przejrzystości w 
planowaniu podatkowym; 2) zwiększenia udziału problematyki płci w procesie 
budżetowym; 3) wspierania równouprawnienia płci i praw kobiet;

16. wzywa do przeprowadzenia analizy porównawczej trwałego i odpowiedniego 
finansowania działań przewidzianych z myślą o skutecznym wdrożeniu konwencji 
stambulskiej i dyrektywy w sprawie ochrony praw ofiar, jako kluczowych aktów 
prawnych dotyczących walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową, a także do 
zapewnienia odpowiedniego wsparcia ofiarom, stworzenia kompleksowych ram 
prawnych i podejścia w odniesieniu do walki z przemocą uwarunkowaną płcią, 
prowadzenia kampanii uświadamiających i budowania odpowiedniej infrastruktury 
państwowej w celu zwalczania takiej przemocy;

17. ubolewa nad faktem, że od 2015 r. nie poczyniono żadnych zauważalnych postępów w 
zakresie działań następczych w związku z podjętymi przez Unię na wysokim szczeblu 
zobowiązaniami politycznymi i prawnymi na rzecz równouprawnienia płci oraz 
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uwzględniania aspektu płci w procesie budżetowym i decyzjach dotyczących 
wydatków, co znalazło wyraz również w tym, że równouprawnienie płci nie zostało 
wzięte pod uwagę ani w śródokresowym przeglądzie wieloletnich ram finansowych na 
lata 2014–2020, ani we wniosku Komisji na lata 2021–2027.
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