
PA\1209553PL.docx PE654.091v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

2020/1998(BUD)

13.7.2020

PROJEKT OPINII
Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

dla Komisji Budżetowej

w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 
2021
(2020/1998(BUD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Karlo Ressler



PE654.091v01-00 2/5 PA\1209553PL.docx

PL

PA_NonLeg



PA\1209553PL.docx 3/5 PE654.091v01-00

PL

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. ubolewa, że proponowane środki na zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez Parlament; zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Parlament w pierwszym czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o 
zwiększenie środków na zobowiązania do 265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej na rzecz „promowania i ochrony wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do zwiększenia środków na zobowiązania w linii 
budżetowej programu Daphne do 37 100 000 EUR, a z tej kwoty do przeznaczenia 
27 300 000 EUR na walkę z przemocą ze względu na płeć przez utworzenie podlinii 
„Zwalczanie wszelkich form przemocy ze względu na płeć”; ponadto wzywa, aby 
zwiększyć środki na zobowiązania w linii budżetowej „Promowanie zaangażowania 
obywateli w życie demokratyczne Unii i ich udziału w nim” do 70 600 000 EUR, 
zmienić nazwę linii budżetowej z „Promowanie równości i praw” na „Promowanie 
równości, praw i równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 10 300 000 EUR na 
„Promowanie równości płci i uwzględniania aspektu płci” przez utworzenie nowej 
podlinii;

2. odnotowuje niewielki, 3-procentowy wzrost środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania 
(CEPOL); wnioskuje o zwiększenie środków z 10 400 000 EUR do 17 100 000 EUR 
oraz stworzenie dodatkowych 23 stanowisk w planie zatrudnienia tej agencji; zaznacza, 
że postulowane dodatkowe środki umożliwią tej agencji sprostanie stale rosnącym 
potrzebom państw członkowskich; 

3. odnotowuje niewielki wzrost (+0,5 %) środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych na program „Wymiar sprawiedliwości”; wnioskuje – zgodnie ze 
stanowiskiem Parlamentu w sprawie puli środków na rzecz programu „Wymiar 
sprawiedliwości” zawartym w rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 
2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – o dalsze 
zwiększenie finansowania tego programu w 2021 r. o ogółem 6 800 000, czyli do 
50 500 000 EUR; 

4. uważa, że proponowane niewielkie zwiększenie środków (+1,8 %) na rzecz 
Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii nie wystarczy mu 
do wypełniania zobowiązań prawnych wynikających z regulaminu pracowniczego, a 
także z umów najmu; podkreśla ponadto, że centrum temu należy zapewnić dodatkowe 
środki, aby mogło ono w pełni rozwinąć swój potencjał operacyjny oraz skutecznie 
reagować na aktualną sytuację związaną z problemem narkomanii, w tym na skutki 
pandemii Covid-19; w związku z tym wnioskuje o zwiększenie budżetu centrum do 
18 100 000 EUR; 

5. odnotowuje propozycję zwiększenia środków na rzecz Agencji Unii Europejskiej ds. 
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Współpracy Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, przy niezmienionej liczbie 
pracowników statutowych; przypomina, że od agencji tej żąda się zapewnienia 
państwom członkowskim większego wsparcia operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak Europejski Ośrodek ds. Przestępczości Gospodarczej 
i Finansowej oraz Laboratorium Innowacji, które wymagają dodatkowego 
finansowania; oczekuje, że w 2021 r. zadania tej agencji zostaną jeszcze poszerzone 
przy okazji zbliżającego się przeglądu jej mandatu; dlatego uważa, że należy 
przeznaczyć dla tej agencji 184 900 000 EUR zgodnie z jej wnioskiem; wnioskuje o 
stworzenie dodatkowych 63 stanowisk w planie zatrudnienia tej agencji;

6. zwraca uwagę na znaczenie zintegrowanego zarządzania granicami dla zapewnienia 
funkcjonowania strefy Schengen; w związku z tym podkreśla ważną rolę Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i wzywa do znacznego zwiększenia 
– do 838 000 000 EUR – jej budżetu na 2021 r., aby umożliwić jej stworzenie i 
wyszkolenie stałej służby, a także zakup własnego sprzętu, co pozwoli na skuteczne 
działanie i wsparcie operacyjne dla państw członkowskich na granicach zewnętrznych;

7. zwraca uwagę na szacunki Prokuratury Europejskiej (EPPO), zgodnie z którymi w 
pierwszym roku działania przetworzy ona informacje dotyczące 4300 spraw i 2000 
postępowań; spodziewa się dalszego wzrostu obciążenia pracą w najbliższych latach; 
przypomina, że EPPO jest prokuraturą o kompetencjach obligatoryjnych; z 
zaniepokojeniem odnotowuje niski poziom finansowania zaproponowany w projekcie 
budżetu UE na 2021 r.; zwraca uwagę, że znaczne zwiększenie środków – do 
55 000 000 EUR – będzie potrzebne, aby umożliwić EPPO wywiązanie się z prawnego 
obowiązku tłumaczenia wielkiej liczby dokumentów przekazywanych sędziom na 
szczeblu krajowym, a także zapewnić jej stanowiska 140 delegowanych prokuratorów 
europejskich i 219 pracowników zgodnie z jej wnioskiem; 

8. z zaniepokojeniem odnotowuje, że proponowane znaczne cięcia środków 
przeznaczonych na program wymiany, pomocy i szkoleń w dziedzinie ochrony euro 
przed fałszowaniem (program „Perykles IV”) zagroziłyby powodzeniu całego 
programu; uważa, że środki na 2021 r. należy zwiększyć do 950 000 EUR, aby 
zagwarantować, że program wniesie znaczący wkład w walkę z fałszowaniem euro i 
powiązanymi oszustwami;

9. z ubolewaniem przyjmuje ograniczenie budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii 
Europejskiej o 0,4 %; wnioskuje natomiast o zwiększenie środków na zobowiązania i 
na płatności przeznaczonych dla tej agencji do 24 600 000 EUR; wzywa do stworzenia 
dwóch dodatkowych stanowisk AD6 i dwóch stanowisk pracowników kontraktowych 
w grupie funkcyjnej IV w planie zatrudnienia tej agencji; podkreśla, że bez 
odpowiednich zasobów finansowych i kadrowych agencja ta może nie być w stanie 
realizować projektów odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom; 

10. uważa, że proponowane zwiększenie środków Agencji Unii Europejskiej ds. 
Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) jest 
niewystarczające w świetle wyzwań stojących przed tą agencją w związku z cyfryzacją 
i stale rosnącą liczbą spraw;  wnioskuje o zapewnienie tej agencji 17 dodatkowych 
stanowisk i odpowiednie zwiększenie jej budżetu – do 43 800 000 EUR; 
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11. z zadowoleniem przyjmuje proponowane zwiększenie o 16,5 % środków na 
zobowiązania i na płatności przeznaczonych dla Europejskiego Urzędu Wsparcia w 
dziedzinie Azylu, lecz ubolewa, że nie zwiększono odpowiednio liczby stanowisk w 
planie zatrudnienia tego urzędu; w związku z tym wnioskuje o powiększenie jego planu 
zatrudnienia o 50 dodatkowych stanowisk; przypomina, że urząd planuje utrzymać 
przez cały okres programowania taki sam poziom zatrudnienia, o jaki wnioskował na 
2021 r., lecz zaznacza, że jeżeli nowe rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu zostanie przyjęte, potrzebny będzie dodatkowy personel; 
podkreśla, że dodatkowy personel wspomoże działania w terenie, przygotowanie i 
realizację szkoleń, informacji i analiz, narzędzi praktycznych, działalności zarządczej i 
funkcji administracyjnych.


