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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. noterer sig den samlede nedskæring af forpligtelsesbevillingerne til Asyl-, Migrations- 
og Integrationsfonden (AMIF) på 15,4 % (dvs. med 172 mio. EUR) i forhold til 2019; 
beklager nedskæringen (på 29,5 %) af de forpligtelsesbevillinger, der har til formål at 
styrke og udvikle det fælles europæiske asylsystem og forbedre ansvarsfordelingen 
mellem medlemsstaterne i forhold til 2019; anerkender ikke desto mindre, at 
forpligtelsesbevillingerne fortsat ligger et godt stykke over det niveau, der blev fastsat i 
2018-budgettet, og erkender, at nedskæringen i det mindste delvist er knyttet til det 
forhold, at reformen af Dublinforordningen er blevet blokeret som følge af politisk 
træghed i Rådet; minder om betydningen af at sikre høje asylstandarder i Unionen og af 
at tilvejebringe tilstrækkelig finansiel kapacitet til at støtte modtagelsen, 
indkvarteringen og integrationen af asylansøgere og migranter i medlemsstaterne, 
effektive tilbagesendelsesstrategier, genbosættelsesprogrammer, effektivitet i 
behandlingen af asylansøgninger, fuldbyrdelse af afgørelser i forbindelse med 
asylansøgninger samt til at reagere på nødhjælpsbehov i de medlemsstater, der er værter 
for et stort antal asylansøgere og/eller personer, der ankommer for første gang; 
bemærker, at budgettet for AMIF ikke omfatter finansielle reserver til finansiering af 
den reformerede Dublinlovgivning og de nye EU-genbosættelsesordninger, i tilfælde af 
at disse vedtages i løbet af 2020; foreslår, at der afsættes et beløb i reserven til 
midlertidige ordninger for ilandsætning i Unionen og omfordeling af personer, der er 
reddet i Middelhavet; foreslår, at EU's trustfond for Afrika og de regionale 
beskyttelsesprogrammer for Nordafrika, som primært støtter Unionens eksterne 
politikker, finansieres under udgiftsområde IV i Unionens budget (Et globalt Europa) i 
stedet for af AMIF under udgiftsområde III (Sikkerhed og medborgerskab); minder om 
behovet for at sikre sammenhæng mellem de foranstaltninger, der gennemføres under 
udgiftsområde III og udgiftsområde IV;

2. opfordrer Kommissionen til at øge antallet af budgetposter under AMIF for at gøre det 
lettere at opnå større gennemsigtighed med hensyn til, hvordan fondens finansielle 
midler allokeres til fondens forskellige mål; opfordrer navnlig til at holde udgifterne til 
forbedring af retfærdige tilbagesendelsesstrategier klart adskilt fra udgifterne til lovlig 
migration og fremme af effektiv integration af tredjelandsstatsborgere;

3. minder om behovet for at afsætte tilstrækkelige midler fra EU-budgettet til at styrke den 
eksterne dimension af migration og sikre en passende beskyttelse af EU's ydre grænser;

4. påpeger det lave beløb, der er afsat til katastrofebistand i Fonden for Intern Sikkerhed 
(8,5 mio. EUR); anmoder Kommissionen om på en omhyggelig og mere realistisk måde 
at revurdere dette beløb og om at tage hensyn til medlemsstaternes eventuelle behov for 
katastrofebistand inden for rammerne af Fonden for Intern Sikkerhed, såsom til 
håndtering af sikkerhedsrelaterede hændelser; 

5. opfordrer til at øge finansieringen til programmet "Europa for Borgerne" i betragtning af 
den grundlæggende rolle, det spiller i forhold til at styrke det europæiske folk og dets 
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medborgerskab;

6. bemærker forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne til RIA-agenturer, såsom Det 
Europæiske Asylstøttekontor (EASO) (41,5 %), den europæiske grænse- og kystvagt 
(34,6 %), Cepol (14 %), Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug (EMCDDA) (7,7 %), Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA) (5,4 %), Eurojust (5,2 %) og Europol (2,1 %), i 
forhold til budgettet for 2019; glæder sig over den samlede forhøjelse af de midler, der 
er til rådighed gennem programmet for retlige anliggender; beklager imidlertid faldet i 
forpligtelserne til den programdel, der har til formål at lette og støtte det retlige 
samarbejde i civil- og strafferetlige spørgsmål (23,6 %);

7. bemærker, at budgettet for den europæiske grænse- og kystvagt er steget med 34,8 % 
(dvs. med 108 mio. EUR) i 2020 som følge af vedtagelsen af den europæiske grænse- 
og kystvagts nye mandat, hvilket er langt den største stigning blandt alle RIA-agenturer; 
minder om, at Revisionsretten som et led i dechargeproceduren for 2017-budgettet 
konstaterede, at medlemsstaterne havde overvurderet den europæiske grænse- og 
kystvagts økonomiske behov i 2017; bemærker målet om at stille flere menneskelige 
ressourcer til rådighed for den europæiske grænse- og kystvagt (10 000 grænsevagter 
inden 2027) og det faktum, at antallet af dødsfald til søs fortsat stiger som følge af 
manglen på eftersøgnings- og redningsoperationer i Middelhavet; foreslår, at dette 
finansielle boost også anvendes til at redde liv til søs; opfordrer Kommissionen til 
hurtigst muligt at oprette en eftersøgnings- og redningsoperationsfond med henblik på at 
sikre, at sådanne eftersøgnings- og redningsaktioner i Middelhavet øges betydeligt; 
beklager den påfaldende forskel mellem forpligtelsesbevillingerne til den europæiske 
grænse- og kystvagt (420 mio. EUR) i 2020 og det beløb, der er afsat til Det 
Europæiske Asylstøttekontor (133 mio. EUR); opfordrer til, at EASO omdannes til et 
fuldgyldigt decentraliseret EU-agentur med et stærkt udvidet mandat, og mener, at 
EASO's budget og personale bør øges for at sikre, at agenturet får mulighed for at 
udføre de opgaver, det har fået overdraget; noterer sig den samlede nedskæring af ISF-
forpligtelsesbevillingerne på 6,1 % (dvs. med 32,6 mio. EUR) i forhold til 2019; minder 
om behovet for at yde støtte på området for politisamarbejde og retligt samarbejde i 
straffesager;

 8. glæder sig over forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne til Den Europæiske 
Anklagemyndighed (EPPO) (70,5 %); minder om den vigtige rolle, som EPPO spiller 
med hensyn til at efterforske og retsforfølge svig, der involverer EU-midler, og behovet 
for at stille tilstrækkelige finansielle midler til rådighed, således at myndigheden bliver 
fuldt operationel inden december 2020; anmoder Kommissionen om at foretage en 
yderligere undersøgelse af det finansielle behov i forbindelse med at udvide EPPO's 
rolle til at omfatte grænseoverskridende terrorisme i overensstemmelse med dets 
meddelelse af 12. september 2018;

9. beklager, at Kommissionen ikke imødekom budgetanmodningerne fra Europol og 
Eurojust, men foreslog at nedskære midlerne til Europol i 2020 med 33,5 mio. EUR og 
til Eurojust med 3,7 mio. EUR i forhold til deres finansielle mål; understreger, at en 
sådan nedskæring kan have en indvirkning på de to agenturers operationelle aktiviteter; 
bemærker, at Europols støtte har været fuldstændig afgørende i forbindelse med fælles 
efterforskninger på tværs af Unionen, og at agenturet spiller en central rolle i 
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bekæmpelsen af organiseret kriminalitet; støtter gennemførelsen af Europols strategi 
2020+, der har til formål at styrke Europols operationelle støtte og analytiske kapacitet 
til gavn for medlemsstaterne, og foreslår nye investeringer inden for vigtige 
kriminalitetsområder som f.eks. bekæmpelse af narkotikahandel og økonomisk 
kriminalitet; bemærker, at nedskæringen på 18,7 % (dvs. 55 mio. EUR) i 
forpligtelsesbevillingerne til eu-LISA er i overensstemmelse med afslutningen af 
udviklingen af ind- og udrejsesystemet; gentager behovet for at sikre tilstrækkelig 
finansiel støtte, personale og personaleuddannelse til RIA-agenturer, således at de kan 
opfylde de opgaver, som de er blevet pålagt, i fuld gennemsigtighed, og med henblik på 
at bekæmpe grænseoverskridende alvorlig kriminalitet i fuld overensstemmelse med de 
grundlæggende rettigheder på en effektiv måde;

10. glæder sig over det beløb, der er tildelt Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse (EDPS) (19 mio. EUR); bemærker, at mere end 30 % af dette beløb 
anvendes til at varetage sekretariatsfunktionen for Det Europæiske Databeskyttelsesråd; 
understreger nødvendigheden af at sikre EDPS tilstrækkelige budget- og 
personalemæssige ressourcer til i fuld uafhængighed at udføre de yderligere opgaver, 
der følger af gennemførelsen af EU's nye databeskyttelsesforordning (GDPR); 
understreger derfor, at det tildelte budget er det absolutte minimum;

11. er bekymret for, at Kommissionens forslag til budget for Cepol (et finansieringshul på 
1,5 mio. EUR) ikke giver Cepol mulighed for i tilstrækkelig grad at dække 
medlemsstaternes uddannelses- og erhvervsuddannelsesbehov for så vidt angår de 
retshåndhævende myndigheder i Unionen og dens nabolande; beklager, at Cepol ikke 
får tilstrækkelig finansiering til at tackle nye udfordringer i lyset af de nye 
informationssystemer, såsom SIS II, og at det ikke kan levere uddannelse til 
retshåndhævelsespersonale på områder som korruption og afgiftssvig, selv om EU's 
vurdering af strategiske uddannelsesbehov har identificeret disse som nødvendige for 
retshåndhævelsen på EU-plan; bemærker, at det i stedet var nødt til at afvise 54 gyldige 
og legitime anmodninger om uddannelse fra medlemsstaternes side på områderne 
retshåndhævelse, ulovlig indvandring, hadforbrydelser og hvidvaskning af penge, på 
grund af budgetmæssige begrænsninger; hævder, at Cepols budgetanmodning (12 mio. 
EUR) for 2020 er nødvendig for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel fra 
medlemsstaterne, navnlig inden for cyberkriminalitet og digitalisering; påpeger, at tillid, 
netværk og informationsudveksling mellem retshåndhævende myndigheder på tværs af 
grænserne kan forbedres yderligere ved at tilføje en ny komponent af en måneds 
varighed til Cepols nuværende udvekslingsprogram og tilbyde studiebesøg til Europol 
og udvekslingsprogrammer mellem operationelle medarbejdere fra medlemsstaterne og 
Europols personale; mener dog, at dette vil kræve, at Cepol tildeles passende yderligere 
finansielle og menneskelige ressourcer;

12. noterer sig den stigende rekruttering af "midlertidigt ansatte" i forhold til 
"kontraktansatte" i EU-agenturerne; mener, at følsomheden af oplysninger, der er 
tilgængelige for agenturernes personale på området for retlige og indre anliggender, 
kræver en streng fortrolighedspolitik, navnlig i forbindelse med ansættelse og 
forvaltning af personale;

13. opfordrer Kommissionen til at øge støtten til undersøgende journalistik, herunder 
grænseoverskridende undersøgende journalistik, og mediefrihed gennem øremærkede 
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midler, som bl.a. bidrager til at afsløre og bekæmpe kriminalitet og til at øge 
opmærksomheden blandt Unionens borgere;

14. minder om sin støtte til bekæmpelse af diskriminerende praksisser, kønsbaseret vold, 
hadforbrydelser samt til retten til fuld udøvelse af rettigheder, ligestilling og 
programmer for retlige anliggender; understreger den betydningsfulde rolle, som 
bevillinger, der er blevet anvendt til ikkediskriminationsinstrumenter og til 
støtteprogrammer for ligestilling, spiller i forhold til at håndhæve mindretals rettigheder 
med særligt fokus på rettigheder for kvinder, ældre personer, personer med handicap 
samt for LGBTQI+-personer;

15. opfordrer Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne til at gennemføre kønsbudgettering 
i alle offentlige udgifter, navnlig i forbindelse med planlægning, forhandling, 
gennemførelse og revurdering af den næste flerårige finansielle ramme (FFR); mener, at 
tilsagnet om at sikre fremme og beskyttelse af ligestilling mellem kønnene og kvinders 
og pigers rettigheder under 2020-budgetproceduren er af afgørende betydning; er af den 
opfattelse, at kønsbudgettering derfor bør integreres i alle budgetposter og tage højde 
for: 1) øget ansvarlighed og gennemsigtighed i den finanspolitiske planlægning, 2) øget 
kønsbudgettering i budgetprocessen og 3) fremskridt med hensyn til ligestilling mellem 
kønnene og kvinders rettigheder;

16. opfordrer til, at der fastsættes referenceværdier for bæredygtig og tilstrækkelig 
finansiering til foranstaltninger i forbindelse med en effektiv gennemførelse af 
Istanbulkonventionen og direktivet om ofres rettigheder som centrale dele af 
lovgivningen om bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet samt ydelse af 
passende støtte til ofre med henblik på at skabe en omfattende retlig ramme og tilgang 
til bekæmpelse af kønsbaseret vold, oplysningskampagner og opbygning af en egentlig 
offentlig infrastruktur for at bekæmpe denne form for vold;

17. beklager, at der ikke er sket mærkbare fremskridt med hensyn til at følge op på 
Unionens politiske og retlige løfter om ligestilling og kønsmainstreaming i 
budgetprocessen og på udgiftsbeslutningerne siden 2015, hvilket også fremgår af det 
forhold, at der hverken i midtvejsgennemgangen af den flerårige finansielle ramme for 
2014-2020 eller i Kommissionens forslag til ligestilling mellem mænd og kvinder for 
2021-2027 er blevet taget hensyn hertil.



AD\1188204DA.docx 7/8 PE639.622v02-00

DA

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG

Dato for vedtagelse 5.9.2019

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

46
10
4

Til stede ved den endelige afstemning - 
medlemmer

Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, 
Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, 
Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, 
Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen 
Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, 
Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite 
Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Paulo Rangel, 
Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia 
Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş 
Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, 
Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Bartosz Arłukowicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Claire Fox, Raphaël 
Glucksmann, Lívia Járóka, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina 
Pignedoli, Loránt Vincze, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez



PE639.622v02-00 8/8 AD\1188204DA.docx

DA

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB
I RÅDGIVENDE UDVALG

46 +

NI Sabrina Pignedoli

PPE Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, 
Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf 
Seekatz, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, 
Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş 
Tudorache

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Raphaël Glucksmann, Sylvie 
Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude 
Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Magid 
Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

10 -

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

ID Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI Claire Fox, Kostas Papadakis, Milan Uhrík

4 0

ECR Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

PPE Nadine Morano

Tegnforklaring:
+ : for
- : imod
0 : hverken/eller


