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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 

Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. påpeger, at strukturen i den nye flerårige finansielle ramme (FFR) bør svare bedre til 

EU's fem vigtigste politiske prioriteter; kræver større sammenhæng mellem EU-

budgettets midler og mål, om nødvendigt ved at "glasloftet" på 1 % for 

medlemsstaternes BNP-bidrag brydes, og/eller ved at EU's mål justeres og reduceres; 

2. anmoder om øget finansiering til bekæmpelse af fænomenet radikalisering, som fører til 

voldelig ekstremisme i EU; mener, at dette kan opnås ved at fremme integration og 

imødegå diskrimination, racisme og fremmedhad;  

3. fremhæver betydningen af de forskellige EU-fonde og understreger, at foranstaltninger 

inden for sikkerheds- og migrationsområdet ikke kun bør være dækket af særlige 

instrumenter, som f.eks. Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) eller Fonden 

for Intern Sikkerhed (ISF), som skal yde et tilstrækkeligt niveau af finansiering til at 

tackle de omfattende udfordringer på disse områder – og med tilstrækkelige midler fra 

begyndelsen til hele den næste FFR-periode – men også bør være indarbejdet fra 

begyndelsen i mere generiske fremtidige instrumenter, såsom Den Europæiske 

Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden eller fonden for sikkerhedsunionen (svarende til 

den europæiske dagsorden om sikkerhed) og i instrumenterne til eksterne 

foranstaltninger; bemærker, at muligheden for at anvende andre mere generiske 

instrumenter, såsom ESF, til at finansiere foranstaltninger, der også er relevante i 

forbindelse med integration af migranter og flygtninge i værtssamfundene, ikke bør 

udelukkes; finder det nødvendigt, at alle ESI-fondene videreføres efter 2020, og 

understreger, at visse fonde, såsom ESF, navnlig bør tackle spørgsmålet om 

programmer til bekæmpelse af radikalisering, marginalisering, hadforbrydelser og 

fremmedhad; 

4. efterlyser øget økonomisk støtte til styrkelse af civilsamfundets aktiviteter; 

5. understreger, at niveauet af og mekanismerne til finansiering af sikkerhed og migration 

bør være tilstrækkelige og tilvejebringe den nødvendige fleksibilitet for at undgå en 

systematisk anvendelse af fleksibilitetsmekanismen i EU-budgettet hvert år, sådan som 

det har været tilfældet med den nuværende FFR siden 2015, og for at sikre, at 

kanaliseringsformerne på effektiv vis modsvarer de behov, der viser sig på stedet; er af 

den opfattelse, at midlerne også bør dække en solid midtvejsevaluering med henblik på 

at justere fordelingen af midler til behovene på stedet på grundlag af ajourførte 

statistikker og på at belønne resultater med hensyn til gennemførelsen af EU's 

prioriteter; 

6. gentager sin bekymring over oprettelsen af ad hoc-instrumenter uden for Unionens 

budget såsom trustfonde, der hverken bevarer EU-budgettets enhed eller universelle 

karakter eller forbedrer dets gennemsigtighed og læsbarhed; minder om, at EU-

trustfonde kun bør støtte foranstaltninger uden for Unionen; minder om, at Parlamentet 

bør have mulighed for at udøve sine kontrolbeføjelser over ikke blot oprettelsen af 

sådanne EU-trustfonde, men også over hele udbetalingen af dem; 
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7. beklager dybt den øgede økonomiske EU-støtte, der gives til tredjelande som Libyen 

eller Tyrkiet med henblik på at forhindre migration trods bekymringer for så vidt angår 

menneskerettighedssituationen i disse tredjelande; 

8. minder om, at fokus for de finansielle instrumenter bør være på forbedring af de 

nuværende politikker og eksisterende systemer, hvis sikkerhedsunionen skal fungere 

ordentligt;   

9. fremhæver den vigtige rolle, der spilles af alle RIA-agenturer og nyoprettede EU-

organer som led i dagordenen for sikkerhedsunionen, og den betydelige rolle, de spiller 

i at bekæmpe grænseoverskridende kriminalitet, svig, hvidvaskning af penge og 

terrorisme, hvad enten det er ved at yde støtte inden for asylområdet, retligt samarbejde, 

politisamarbejde, grænseforvaltning, databeskyttelse, storstilede IT-projekter eller 

grundlæggende rettigheder; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige midler til deres 

operationer og aktiviteter; beklager, at den finansiering, der stilles til rådighed for 

mange af disse agenturer, ikke har holdt trit med de øgede forventninger, der pålægges 

dem for så vidt angår deres opgaver; 

a) beklager den utilstrækkelige tilvejebringelse af midler til retshåndhævende 

agenturer, såsom Europol, Eurojust og Cepol, under den nuværende FFR og 

opfordrer til en programmering af midler, som er i overensstemmelse med de 

politiske forventninger og agenturernes operationelle krav, herunder behovet for 

teknologisk og teknisk støtte samt uddannelse 

b) opfordrer til, at der bevilges yderligere midler til oprettelse af flere fælles 

efterforskningshold med henblik på at øge samarbejdet og 

informationsudvekslingen i forbindelse med grænseoverskridende 

efterforskninger 

c) fremhæver betydningen af det arbejde, der udføres af Det Europæiske Agentur for 

den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for området med 

Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) i forbindelse med en række 

eksisterende og nye systemer inden for området med frihed, sikkerhed og 

retfærdighed; opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige økonomiske og 

menneskelige ressourcer til at sikre videreførelsen af dette arbejde, samt til en 

gnidningsløs gennemførelse og forvaltning af ind- og udrejsesystemet, EU-

systemet for rejseoplysninger og rejsetilladelser (ETIAS), det europæiske 

informationssystem vedrørende strafferegistre (ECRIS-TCN) og kommende 

initiativer, der muliggør interoperabilitet mellem EU's informationssystemer for 

sikkerhed, grænseforvaltning og migrationsstyring 

d) minder om Unionens engagement i at bekæmpe fattigdom og social udstødelse 

som led i Europa 2020-vækststrategien samt behovet for en bedre forståelse af og 

reaktion på fænomenet radikalisering, den stigende marginalisering af visse 

grupper, hadefuld tale og hadforbrydelser; fremhæver den rolle, som EU's 

Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) spiller i forhold til disse 

spørgsmål; opfordrer til, at der bevilges yderligere menneskelige ressourcer til 

FRA; beklager, at FRA's mandat stadig begrænser dets rolle med hensyn til at 

støtte grundlæggende rettigheder; understreger, at FRA på eget initiativ bør kunne 

afgive udtalelser om lovgivningsmæssige forslag, og at dets mandat bør omfatte 
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alle områder af rettigheder, der værnes om i Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder, herunder f.eks. spørgsmål vedrørende 

politisamarbejde og retligt samarbejde 

e) efterlyser tilstrækkelige ressourcer til konsolideringen af det nye mandat for Det 

Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-

Medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) og understreger, at dets nye opgaver, 

beføjelser og aktiviteter vil kræve løbende finansiering inden for den finansielle 

ramme for perioden efter 2020 

f) opfordrer til, at der bevilges yderligere menneskelige ressourcer til Det 

Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for at understøtte et styrket mandat til at 

omdanne EASO til et fuldgyldigt agentur, som er i stand til at yde den nødvendige 

operative og tekniske bistand til medlemsstaterne 

g) fremhæver den rolle, som Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 

Narkotikamisbrug (EMCDDA) spiller med hensyn til at tilvejebringe udførlige 

vurderinger af ulovlig brug af narkotika, dets betydning både på 

forebyggelsessiden og med hensyn til at gennemføre opfølgende foranstaltninger 

inden for retshåndhævelse og dermed behovet for at sikre, at det får tilført 

tilstrækkelige ressourcer 

h) opfordrer til, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer med henblik på at sikre en 

problemfri indførelse og drift af Den Europæiske Anklagemyndighed; 

10. opfordrer Kommissionen til at gøre brug af artikel 7 i traktaten om Den Europæiske 

Union i tilfælde, hvor der er en klar risiko for, at medlemsstater tilsidesætter 

retsstatsprincippet, og opfordrer Rådet til at tage sit ansvar på sig i denne henseende.  
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