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Artykuł
Pozycja

Treść RF
Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

19 02 STOSUNKI WIELOSTRONNE,
WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI
TRZECIMI W ZAKRESIE MIGRA-
CJI I AZYLU ORAZ SPRAWY
OGÓLNE ZWIĄZANE ZE STO-
SUNKAMI ZEWNĘTRZNYMI

19 02 01 Współpraca z państwami trzeci-
mi w zakresie migracji i azylu 4 52 120 000 40 000 000 47 955 438 31 167 289 44 676 500,— 18 456 854,84

Rozdział 19 02 — Ogółem 52 120 000 40 000 000 47 955 438 31 167 289 44 676 500,— 18 456 854,84

19 02 01 Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu

Dane liczbowe (Środki zróżnicowane)

Środki 2008 Środki 2007 Wynik 2006

Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność Zobowiązanie Płatność

52 120 000 40 000 000 47 955 438 31 167 289 44 676 500,— 18 456 854,84

Uwagi

Dawne pozycje 19 02 01 01, 19 02 01 02 i 19 02 01 03

W ramach racjonalizacji i upraszczania instrumentów wspierania działań zewnętrznych w okresie ram finansowych 2007–2013
pomoc finansowa i techniczna dla państw trzecich w zakresie migracji i azylu (program Aeneas) została zastąpiona tematycz-
nym programem współpracy z państwami trzecimi w tych obszarach. Program Aeneas został przyjęty w związku z działaniami
przygotowawczymi na lata 2001–2003 i komunikatem Komisji dotyczącym integracji zagadnień związanych z migracją ze sto-
sunkami Unii Europejskiej z krajami trzecimi (COM(2002) 703 wersja ostateczna), które otworzyły drogę dla aktu prawnego.

Celem programu jest usunięcie przyczyny migracji w krajach pochodzenia. W ramach wspomnianego programu środki te moż-
na również wykorzystać w celu zapewnienia krajom trzecim konkretnej i komplementarnej pomocy technicznej i finansowej
oraz wsparcia ich wysiłków na rzecz zapewnienia lepszego zarządzania ruchami migracyjnymi ludności we wszystkich ich
aspektach.

Priorytetem będą szeroko zakrojone, spójne z działaniami Wspólnoty programy na rzecz zidentyfikowania i eliminacji podsta-
wowych przyczyn migracji.

Unia Europejska zatwierdziła wspólnotowy program na rzecz współpracy w dziedzinie migracji i azylu z krajami nienależący-
mi do UE oraz regionami pochodzenia i regionami tranzytowymi. Program ten stanowić będzie szczególne, dodatkowe wspar-
cie dla tych krajów w podejmowanych przez nie działaniach na rzecz lepszego kierowania zjawiskiem migracji ludności
w kierunku południe-południe oraz zwalczania ubóstwa, które jest główną przyczyną migracji, a także ograniczania skali zja-
wiska drenażu mózgów odbywającego się w kierunku południe-północ oraz pomocy w zakresie poprawy ich zdolności do re-
alizacji zobowiązań międzynarodowych w dziedzinie azylu i migracji. Szczególna uwaga poświęcona zostanie sposobom
traktowania poszczególnych osób (imigranci, uchodźcy lub osoby podlegające readmisji), które zostaną poddane ścisłej kontroli.

Ten wspólnotowy program współpracy będzie finansował odpowiednie działania łączące w sposób spójny współpracę krajo-
wą i regionalną Wspólnoty wraz ze strategiami rozwoju dotyczącymi odpowiednich krajów trzecich i przyczyni się do reali-
zacji działań — w szczególności w zakresie migracji, azylu, kontroli na granicach, uchodźców i wysiedleńców — co zostało
przewidziane w ramach wdrożenia tych strategii i jest finansowane za pomocą innych instrumentów wspólnotowych w ob-
szarze współpracy i rozwoju.

Podstawowym elementem realizacji tego programu będzie przestrzeganie zasad demokracji i państwa prawa, a także praw czło-
wieka, praw mniejszości i podstawowych zasad wolności. W miarę potrzeby i w takim stopniu, w jakim będzie to możliwe,
finansowane działania będą związane z krokami mającymi na celu wzmocnienie demokracji i państwa prawa oraz zapewnienie
zgodności z międzynarodowymi instrumentami w tej dziedzinie, w tym z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców sporzą-
dzoną w Genewie.
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Partnerami, którym przysługuje wsparcie finansowe w ramach tych środków, mogą być organizacje i agencje regional-
ne i międzynarodowe (w szczególności agencje ONZ), organizacje pozarządowe lub inne zainteresowane podmioty niepublicz-
ne, rządy federalne, krajowe, okręgowe i lokalne krajów trzecich, ich oddziały i agencje, instytucje, stowarzyszenia i podmioty
publiczne i prywatne.

Część środków zostanie wykorzystana na utworzenie skutecznych partnerstw z krajami trzecimi na rzecz zwalczania handlu
ludźmi.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) nr 491/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 marca 2004 r. ustanawiające program pomocy
finansowej i technicznej dla państw trzecich w dziedzinie migracji i azylu (Aeneas) (Dz.U. L 80 z 18.3.2004, s. 1), uchylone
rozporządzeniem (WE) nr 1905/2006 (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).

Rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. ustanawiające instrument fi-
nansowania współpracy na rzecz rozwoju (Dz.U. L 378 z 27.12.2006, s. 41).

Odnośne akty prawne

Komunikat Komisji COM/2005/324 z dnia 3 sierpnia 2005 r. „Działania zewnętrzne poprzez programy tematyczne w ramach
przyszłej perspektywy finansowej na lata 2007–2013” (COM(2005) 324 wersja ostateczna).

Komunikat Komisji z dnia 25 stycznia 2006 r.: „Program tematyczny dotyczący współpracy z państwami trzecimi w zakresie
migracji i azylu” (COM(2006) 26 wersja ostateczna).
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