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FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet tar del av budgetförslaget för 2018. Parlamentet beklagar 

minskningen av både åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden i rubrik 

III jämfört med 2017. Parlamentet understryker att dessa minskningar inte kan 

motiveras av förseningar i genomförandet av de överenskomna åtgärderna. Parlamentet 

välkomnar förstärkningen av rubrik III med ytterligare 817,1 miljoner EUR utöver taket 

med hjälp av mekanismen för flexibilitet. Parlamentet framhåller att den föreslagna 

utgiftsnivån kommer att vara otillräcklig för att täcka unionens behov på området för 

migration och säkerhet.  

2. Europaparlamentet anser att den stora budgetminskningen (49,7 % i 

betalningsbemyndiganden) för asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) 

undergräver betydelsen och den akuta karaktären av Amifs politiska mål. Parlamentet 

bestrider de grunder som kommissionen för fram i budgetförslaget för 2018 för den 

föreslagna minskningen av medlen till Amif. Parlamentet välkomnar kommissionens 

förslag att stärka de operativa verksamheterna, inklusive nödvändiga budgetanslag för 

ett förbättrat samarbete om återvändande och återtagande med tredjeländer. Parlamentet 

är bekymrat över att behoven när det gäller mottagande, omsorg och integrering av 

asylsökande kan ha underskattats av kommissionen. Parlamentet betonar att säkerheten 

för dem som söker skydd i unionen inte får påverkas negativt av budgetnedskärningar. 

3. Parlamentet anser att i avsaknad av en överenskommelse om en översyn av 

Dublinförordningen1, bör omplaceringar fortsätta att genomföras efter september 2017, 

och menar att detta är nödvändigt för en rättvis ansvarsfördelning och solidaritet mellan 

medlemsstaterna. 

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ändringsskrivelse så 

snart de rättsliga grunderna för den europeiska migrationsagendan, framför allt 

reformen av Dublinsystemet, systemet för in- och utresa, EU-system för reseuppgifter 

och resetillstånd och Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), har antagits, med 

full hänsyn till deras ekonomiska konsekvenser, för att säkerställa en lämplig och snabb 

finansiering för en effektiv europeisk asyl- och migrationspolitik. 

5. Europaparlamentet påminner om att en rättvis och transparent fördelning av medlen 

mellan de olika målen för Amif var en prioritering för Europaparlamentet under de 

förhandlingar som ledde till antagandet av den fonden. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att öka antalet budgetposter inom Amif i enlighet med detta, i syfte att 

främja ökad begriplighet och transparens om hur de medel som tilldelas de olika målen 

och därmed dessa budgetposter kommer att användas. Parlamentet uppmanar särskilt 

kommissionen att separera utgifterna för förbättring av rättvisa återvändandestrategier 

från utgifterna för laglig migration, och att främja en effektiv integrering av 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer 

för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en 

tredjelandsmedborgare eller en statslös person har gett in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31). 
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tredjelandsmedborgare i alla framtida budgetförslag, enligt förslaget i yttrandet från 

utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor avseende 

budgetarna för 2015 och 2016. 

6. Europaparlamentet upprepar vikten av att tillhandahålla riktad finansiering för att 

hantera de bakomliggande orsakerna till migrations- och flyktingkrisen. I detta syfte 

betonar parlamentet att unionens budget bör finansiera åtgärder i migranternas 

ursprungsländer samt i de länder som tar emot flyktingar, däribland, men inte begränsat 

till, åtgärder med anknytning till fattigdom, arbetslöshet, utbildning och ekonomiska 

möjligheter samt instabilitet, konflikter och klimatförändringar. 

7. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som det civila samhällets organisationer 

spelar i samband med insatserna för att rädda livet på migranter och asylsökande vid de 

yttre gränserna samt för att skydda, främja och respektera deras rättigheter. Parlamentet 

vill se ett ökat ekonomiskt stöd för att stärka det civila samhällets verksamhet. 

8. Europaparlamentet beklagar den betydande minskningen av budgeten för Fonden för 

inre säkerhet (ISF) (35,6 % i betalningsbemyndiganden). Parlamentet betonar att med 

hänsyn till det fortsatta hotet mot säkerheten i unionen bör finansieringen från fonden 

vara tillräcklig för att hjälpa medlemsstaterna att hantera hot mot den inre säkerheten, 

i synnerhet gränsöverskridande och allvarlig brottslighet, terrorism och it-brottslighet. 

Parlamentet framhåller behovet av att i tillräcklig utsträckning finansiera insatser för att 

förbättra informationsutbytet och bekämpa it-brottslighet.  

9. Europaparlamentet välkomnar finansieringen av instrumenten för krisstöd inom ramen 

för Amif (EMAS) och för humanitärt krisstöd inom unionen (ESI) till ett belopp på 

50 miljoner EUR respektive 200 miljoner EUR.  

10. Europaparlamentet noterar den föreslagna ökningen i budgetförslaget för 2018 för 

utgifterna och tjänsteförteckningarna för alla byråer inom området för rättsliga och 

inrikes frågor som klassificeras som byråer med ”nya uppgifter”. Parlamentet beklagar 

emellertid att de ökningar som föreslås är lägre än vad som begärts av de flesta 

byråerna. Parlamentet betonar vikten av att öka personalen för eu-LISA, Eurojust, 

Cepol och Europol. Parlamentet begär en ökning av budgeten för Eurojust på grund av 

de ökade kraven när det gäller det rättsliga samarbetet inom unionen, särskilt mot 

bakgrund av inrättandet av en europeisk åklagarmyndighet. Parlamentet begär dessutom 

ytterligare finansiella medel till Europol med anledning av dess ökade arbetsbörda, utan 

att detta inverkar på budgetanslagen till andra organ på området för rättsliga och inrikes 

frågor. Parlamentet understryker att de ytterligare finansiella resurserna för Europol och 

Eurojust bör användas till finansieringen av gemensamma utredningsgrupper. 

Parlamentet välkomnar budgetökningen för Europeiska datatillsynsmannen med 

avseende på tillämpningen av den allmänna uppgiftsskyddsförordningen1. Parlamentet 

begär ytterligare mänskliga resurser till Easo för att stödja utökningen av dess mandat 

i syfte att omvandla Easo till en fullt utvecklad byrå som kan tillhandahålla nödvändigt 

operativt och tekniskt stöd till medlemsstaterna. Parlamentet begär att ytterligare medel 

anslås till Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter. Parlamentet beklagar 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande 

av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1). 
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att byråns mandat ännu begränsar dess roll som stöd för de grundläggande rättigheterna. 

Parlamentet betonar att byrån för grundläggande rättigheter bör ha möjlighet att på eget 

initiativ avge yttranden över lagstiftningsförslag och att dess ansvarsområde bör utökas 

till att omfatta alla typer av rättigheter som skyddas enligt Europeiska unionens stadga 

för grundläggande rättigheter, t.ex. frågor rörande polissamarbete och rättsligt 

samarbete. 

11. Europaparlamentet påpekar att kommissionens förslag för tredje året i rad inte lämnar 

någon marginal under taket för rubrik III, vilket visar att storleken på den minsta 

rubriken i den fleråriga budgetramen inte längre motsvarar verkligheten, vilket 

Europaparlamentet påpekade i samband med halvtidsrevideringen. 

12. Europaparlamentet konstaterar att Eurojust just nu står inför en betydande ökning av 

arbetsbelastningen, mer komplexa fall och en ökning av antalet fall med 100 % under de 

senaste fem åren. Parlamentet beklagar därför minskningen av driftsanslagen till 

Eurojust och av dess personalstyrka. Parlamentet understryker att Eurojust måste ges 

tillräcklig finansiering för att effektivt kunna fullgöra sin centrala roll i främjandet av 

rättsligt samarbete i brottmål. Parlamentet efterlyser en ökning av anslagen till de 

gemensamma utredningsgrupperna på grund av den betydande ökningen av 

gränsöverskridande brott liksom åtgärder för att förenkla användningen av dessa medel 

och göra den mer flexibel. 

13. Europaparlamentet begär mer medel för att bekämpa radikalisering som leder till 

våldsam extremism inom unionen. Parlamentet anser att detta kan åstadkommas genom 

att man främjar integration och bekämpar diskriminering, rasism och 

främlingsfientlighet. 
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