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Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Instrument na rzecz wsparcia ﬁnansowego w zakresie granic
zewnętrznych i wiz to nowy mechanizm ﬁnansowy ustanowiony na okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31
grudnia 2020 r.

Cele Funduszu
Celem ogólnym Funduszu jest przyczynianie się do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w Unii przy
jednoczesnym ułatwieniu legalnego podróżowania dzięki jednolitej i na wysokim poziomie kontroli granic zewnętrznych oraz
dzięki skutecznemu rozpatrywaniu wniosków wizowych Schengen, zgodnie ze zobowiązaniem Unii do poszanowania
podstawowych wolności i praw człowieka.
W ramach celu ogólnego Fundusz przyczynia się – zgodnie z priorytetami określonymi w odpowiednich unijnych strategiach,
programach, ocenach zagrożeń i ryzyka – do realizacji następujących celów szczegółowych:
a. wspieranie wspólnej polityki wizowej w celu ułatwienia legalnego podróżowania, zapewnienia ubiegającym się o
wizę usług wysokiej jakości, równego traktowania obywateli państw trzecich oraz przeciwdziałania nielegalnej
imigracji;
b. wspieranie zintegrowanego zarządzania granicami, w tym promowanie dalszej harmonizacji środków związanych z
zarządzaniem granicami zgodnie ze wspólnymi standardami unijnymi i poprzez przekazywanie informacji między
państwami członkowskimi oraz między państwami członkowskimi a Frontexem, aby z jednej strony zapewnić
jednolity i wysoki poziom kontroli i ochrony granic zewnętrznych, w tym poprzez przeciwdziałanie nielegalnej
imigracji, a z drugiej strony – sprawne przekraczanie granic zewnętrznych zgodnie z dorobkiem Schengen, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu osobom potrzebującym międzynarodowej ochrony dostępu do niej zgodnie ze
zobowiązaniami zaciągniętymi przez państwa członkowskie w dziedzinie praw człowieka, łącznie z zasadą nonrefoulement.
Aby osiągnąć cele, o których mowa powyżej, Fundusz przyczynia się do realizacji następujących celów operacyjnych:
a. promowanie opracowywania, realizacji i egzekwowania polityk mających na celu zapewnienie braku jakiejkolwiek
kontroli osób, niezależnie od ich obywatelstwa, przy przekraczaniu przez nie granic wewnętrznych oraz
przeprowadzanie kontroli osób i skutecznego nadzoru przy przekraczaniu granic zewnętrznych;
b. stopniowe tworzenie zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi, opartego na solidarności i
odpowiedzialności, w szczególności poprzez:
wzmacnianie kontroli granic zewnętrznych i systemów nadzoru oraz współpracy między organami straży
granicznej, służb celnych, migracji, azylu i organami ścigania państw członkowskich na granicach
zewnętrznych, w tym na obszarze przy granicy morskiej;
środki podejmowane na terytorium państw związane z zarządzaniem granicami zewnętrznymi, a także
niezbędne środki towarzyszące związane z bezpieczeństwem dokumentów, zarządzaniem tożsamością i
interopracyjnością nabytego wyposażenia technicznego;
wszelkie środki również przyczyniające się do zapobiegania przestępczości transgranicznej i jej zwalczania
na granicach zewnętrznych, związane z przemieszczaniem się osób, w tym z handlem ludźmi i przemytem
ludzi;
c. promowanie opracowywania i realizacji wspólnej polityki dotyczącej wiz oraz innych krótkoterminowych zezwoleń
na pobyt, oraz współpracy konsularnej w różnych postaciach, aby zapewnić lepszą opiekę konsularną oraz
zharmonizowanie praktyk wydawania wiz;

d. tworzenie i obsługa systemów informatycznych, związanej z nimi infrastruktury komunikacyjnej i wyposażenia,
które wspierają wspólną politykę wizową, kontrole graniczne i nadzór na zewnętrznych granicach oraz w pełni
przestrzegają prawa ochrony danych osobowych;
e. zwiększenie wiedzy o sytuacji na granicach zewnętrznych i zdolności reagowania państw członkowskich;
f. zapewnienie skutecznego i jednolitego stosowania unijnego dorobku prawnego dotyczącego granic i wiz, w tym
skutecznego funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania dorobku Schengen;
g. wzmacnianie działań państw członkowskich przyczyniających się do zacieśnienia współpracy między państwami
członkowskimi działającymi na terytorium państw trzecich w odniesieniu do napływu obywateli państw trzecich na
terytorium państw członkowskich, w tym do zapobiegania nielegalnej imigracji i przeciwdziałania jej, jak również
współpracy z państwami trzecimi w tym zakresie prowadzonej w pełnej spójności z celami i zasadami unijnej polityki
działań zewnętrznych i polityki humanitarnej.

Program Krajowy
W ramach Funduszu każde państwo członkowskie przedstawi do akceptacji Komisji Europejskiej (KE) swój Program Krajowy,
który jest programem wieloletnim i obejmuje lata budżetowe w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
Będzie on dokumentem przewodnim dla wszelkich działań planowanych do realizacji w ramach Funduszu.

Działania Konkretne
Działania konkretne stanowią dodatkowe przedsięwzięcia, na które KE przeznaczyła dodatkową pulę środków, niezależną od
kwot przyznanych poszczególnym państwom członkowskim w ramach Funduszu. W Programach Krajowych poszczególnych
państw będą zawarte informacje o projektach, które otrzymają doﬁnansowanie Komisji Europejskiej – zostaną umieszczone w
Programie Krajowym państwa, które będzie liderem danego projektu.
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