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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat de vastleggingskredieten voor het AMIF in totaal met 15,4 % zijn 
verlaagd (-172 miljoen EUR) ten opzichte van 2019; betreurt dat de 
vastleggingskredieten voor de versterking en ontwikkeling van het CEAS en een 
betere verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de lidstaten zijn verlaagd 
(-29,5 %) ten opzichte van 2019; herinnert eraan dat het van belang is te zorgen voor 
voldoende financiële middelen om de integratie van migranten en de re-integratie van 
migranten die gedwongen of vrijwillig naar een derde land terugkeren, te verbeteren 
en te voorzien in de behoeften aan noodhulp van lidstaten die onder migratiedruk 
staan; is teleurgesteld dat in de begroting van het AMIF geen financiële reserves zijn 
opgenomen ter financiering van de hervormde Dublin-wetgeving en de nieuwe 
hervestigingsregelingen van de Unie voor het geval dat die in 2020 worden 
aangenomen; stelt voor om een bedrag in de reserve op te nemen voor tijdelijke 
regelingen om mensen die op de Middellandse Zee worden gered, in de Unie aan land 
te brengen en te herplaatsen; vraagt, om financiële middelen vrij te maken, dat het 
EU-trustfonds voor Afrika en de regionale ontwikkelings- en 
beschermingsprogramma’s voor Noord-Afrika, die in de eerste plaats het externe 
beleid van de Unie ondersteunen, worden gefinancierd uit rubriek IV van de 
Uniebegroting (Europa als wereldspeler) in plaats van door het AMIF uit rubriek III 
(Veiligheid en burgerschap);

2. wijst op het lage bedrag voor noodhulp dat in het kader van het ISF-fonds is 
uitgetrokken (8,5 miljoen EUR); verzoekt de Commissie dit bedrag zorgvuldig en op 
meer realistische wijze te herzien, rekening houdend met eventuele behoeften van 
lidstaten aan noodhulp in het kader van het ISF, zoals het beheer van 
veiligheidsgerelateerde incidenten; 

3. is ingenomen met de verhogingen van de vastleggingskredieten voor JBZ-
agentschappen zoals het EASO (41,5 %), de Europese grens- en kustwacht (34,6 %), 
Cepol (14 %), het EWDD (7,7 %), het FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) en Europol 
(2,1 %) ten opzichte van de begroting 2019;  

4. wijst erop dat de begroting van de Europese grens- en kustwacht in 2020 met 34,8 % is 
gestegen (+108 miljoen EUR), wat veruit de grootste stijging is van alle JBZ-
agentschappen; herinnert eraan dat de Rekenkamer in het kader van de kwijting voor de 
uitvoering van de begroting 2017 heeft vastgesteld dat de lidstaten de financiële 
behoefte van de Europese grens- en kustwacht in 2017 te hoog hebben ingeschat; 
onderstreept dat de doelstelling erin bestaat om de Europese grens- en kustwacht meer 
personele middelen ter beschikking te stellen (10 000 grenswachters tegen 2027), en dat 
terwijl het aantal migranten dat op irreguliere wijze over zee of land in de Unie 
aankomt, aanzienlijk is gedaald ten opzichte van voorgaande jaren; stelt voor om deze 
extra middelen ook te gebruiken om levens te redden op zee; betreurt het opvallendee 
verschil tussen de vastleggingskredieten die in 2020 aan de Europese grens- en 
kustwacht (420 miljoen EUR) zijn toegewezen en het bedrag dat aan EASO is 
toegekend (133 miljoen EUR); stelt voor om de begroting en het aantal personeelsleden 
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van het EASO te verhogen zodat het agentschap de taken die het heeft gekregen, beter 
kan uitvoeren;

5. is ingenomen met de verhoging van de vastleggingskredieten voor het EOM (70,5 %); 
herinnert eraan dat het EOM een belangrijke rol speelt bij het onderzoeken en vervolgen 
van fraude met middelen van de Unie en dat het voldoende financiële middelen moet 
krijgen opdat het vóór december 2020 volledig operationeel wordt; 

6. betreurt dat de Commissie het begrotingsverzoek van Europol niet heeft ingewilligd en 
heeft voorgesteld om het agentschap in 2020 30 miljoen EUR minder ter beschikking te 
stellen dan gevraagd; merkt op dat de verlaging van de vastleggingskredieten voor 
eu-LISA met 18,7 % (-55 miljoen EUR) overeenkomt met het einde van de 
ontwikkeling van het inreis-uitreissysteem; herhaalt dat er voldoende financiële steun 
moet worden uitgetrokken opdat de JBZ-agentschappen de hun toegewezen taken op 
volledig transparante wijze kunnen vervullen en ernstige grensoverschrijdende 
criminaliteit kunnen bestrijden met volledige inachtneming van de grondrechten; 

7. is ingenomen met het bedrag dat aan de EDPS is toegewezen (19 miljoen EUR); 
benadrukt dat de EDPS over adequate begrotings- en personele middelen moet 
beschikken om de extra taken die uit de tenuitvoerlegging van het nieuwe 
gegevensbeschermingskader van de Unie (GDPR) voortvloeien, op volledig 
onafhankelijke wijze te kunnen vervullen; benadrukt dan ook dat de toegewezen 
begroting het absolute minimum is.


