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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 % (-172 mio. EUR) i forhold til 2019; beklager 
nedskæringen (-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; minder om betydningen af at sikre tilstrækkelig 
finansiel kapacitet til at forbedre såvel integrationen som reintegrationen af migranter, 
der på tvungen eller frivillig vis er vendt tilbage til et tredjeland, og minder om 
betydningen af at imødekomme medlemsstaternes behov for bistand under 
migrationspres; udtrykker sin skuffelse over, at budgettet for AMIF ikke omfatter 
finansielle reserver til finansiering af den reformerede Dublinlovgivning og de nye 
EU-genbosætningsordninger, 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; anmoder om, 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);

2. understreger 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; 

3. glæder sig over 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;

4. påpeger, at budgettet for den europæiske grænse- og kystvagt er steget med 34,8 % 
(+108 mio. EUR) i 2020, 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; understreger, at målet om at stille flere 
menneskelige ressourcer til rådighed for den europæiske grænse- og kystvagt (10 000 
grænsevagter inden 2027) er fastsat på et tidspunkt, hvor antallet af migranter, der 
ankommer ulovligt til Unionen til lands eller vands, er faldet markant i forhold til 
tidligere år; foreslår, at indsatsen for at redde liv til søs også tilføres et sådant 
ressourceboost; 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); mener, at Det Europæiske 
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Asylstøttekontors budget og personale bør øges med henblik på at sikre en bedre 
gennemførelse af de opgaver, som agenturet er blevet pålagt;

5. 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; 

6. beklager, at Kommissionen ikke fulgte Europols budgetanmodning, og at den har 
foreslået en underfinansiering af agenturet med 30 mio. EUR i 2020; bemærker, at 
nedskæringen på 18,7 % (-55 mio. EUR) i forpligtelsesbevillingerne til eu-LISA 
skyldes afslutningen af udviklingen af ind- og udrejsesystemet; gentager behovet for at 
sikre tilstrækkelig finansiel støtte til RIA-agenturerne, 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; 

7. glæder sig over det beløb, der er tildelt Den Europæiske Tilsynsførende for 
Databeskyttelse (EDPS) (19 mio. EUR); 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.


