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FÖRSLAG
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution
som antas:
1.

Europaparlamentet noterar den totala minskningen av åtagandebemyndigandena för
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) med 15,4 % (-172 miljoner EUR)
jämfört med 2019. Parlamentet beklagar minskningen av de åtagandebemyndiganden
som syftar till att stärka och utveckla det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas)
och förbättra ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna (-29,5 %) jämfört med 2019.
Parlamentet påminner om vikten av att tillhandahålla tillräcklig finansiell kapacitet för
att förbättra integrationen av migranter, liksom återintegreringen av migranter som med
tvång eller frivilligt återvänt till ett tredjeland, och för att tillgodose det akuta behovet
av bistånd hos medlemsstater under migrationstryck. Parlamentet uttrycker sin
besvikelse över att Amif-budgeten inte innehåller några finansiella reserver för att
finansiera den reformerade Dublinlagstiftningen och unionens nya
vidarebosättningsprogram om de skulle antas under 2020. Parlamentet föreslår att
ett belopp avsätts till reserven för tillfälliga arrangemang för landsättning i unionen och
omplacering av människor som räddas i Medelhavet. Parlamentet begär, i syfte att
frigöra finansiella resurser, att EU:s förvaltningsfond för Afrika och de regionala
utvecklings- och skyddsprogram för Nordafrika som i huvudsak stöder unionens
utrikespolitik finansieras genom rubrik IV i unionens budget (Europa i världen) i stället
för genom Amif under rubrik III (Säkerhet och medborgarskap).

2.

Europaparlamentet betonar att det belopp som avsatts för bistånd i nödsituationer
i fonden för inre säkerhet (8,5 miljoner EUR) är lågt. Parlamentet uppmanar
kommissionen att noggrant och på ett mer realistiskt sätt ompröva detta belopp med
beaktande av medlemsstaternas eventuella behov av bistånd i nödsituationer inom
ramen för fonden för inre säkerhet, såsom hanteringen av säkerhetsrelaterade incidenter.

3.

Europaparlamentet välkomnar de ökade åtagandebemyndigandena för RIF-byråer
såsom Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (41,5 %), den europeiska gränsoch kustbevakningen (EBCG) (34,6 %), Cepol (14 %), Europeiska centrumet för
kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (7,7 %), Europeiska unionens
byrå för grundläggande rättigheter (FRA) (5,4 %), Eurojust (5,2 %) och Europol (2,1 %)
jämfört med 2019 års budget.

4.

Europaparlamentet påpekar att budgeten för EBCG har ökat med 34,8 % (+108
miljoner EUR) 2020, vilket är den överlägset största ökningen bland alla RIF-byråer.
Parlamentet påminner om att revisionsrätten, som en del av ansvarsfriheten för
2017 års budget, konstaterade att medlemsstaterna överskattade det finansiella behovet
för EBCG 2017. Parlamentet understryker målet att förse EBCG med mer
personalresurser (10 000 gränsbevakningstjänstemän fram till 2027) samtidigt som
antalet migranter som irreguljärt anländer till unionen land- eller sjövägen minskat
jämfört med tidigare år. Parlamentet föreslår att sådana ökade resurser också bör
användas för att rädda liv till havs. Parlamentet beklagar den anmärkningsvärda
skillnaden mellan de åtagandebemyndiganden som tilldelats EBCG (420 miljoner EUR)
2020 och det belopp som tilldelats Easo (133 miljoner EUR). Parlamentet föreslår att
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Easos budget och personal bör höjas så att byrån ska kunna utföra sina uppgifter på
ett bättre sätt.
5.

Europaparlamentet välkomnar de ökade åtagandebemyndigandena för
Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO) (70,5 %). Parlamentet påminner om att EPPO
har en viktig roll när det gäller att utreda och lagföra bedrägerier med EU-medel och
betonar behovet av att tillhandahålla tillräckliga finansiella resurser så att den blir fullt
operativ före december 2020.

6.

Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte följde Europols budgetbegäran och
istället föreslog att byrån skulle underfinansieras med 30 miljoner EUR 2020.
Parlamentet noterar att minskningen av åtagandebemyndigandena för eu-LISA med
18,7 % (-55 miljoner EUR) hänger samman med den avslutade utvecklingen av in- och
utresesystemet. Parlamentet upprepar behovet av att säkerställa tillräckligt finansiellt
stöd till RIF-byråerna så att de ska kunna fullgöra sina uppgifter med full transparens
och så att gränsöverskridande grov brottslighet ska kunna bekämpas, i full
överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

7.

Europaparlamentet välkomnar det belopp som anslagits till
Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) (19 miljoner EUR). Parlamentet betonar
behovet av att säkerställa tillräckliga budget- och personalresurser så att EDPS ska
kunna utföra sina ytterligare uppgifter till följd av genomförandet av unionens nya
regelverk för uppgiftsskydd (GDPR) med fullständigt oberoende. Parlamentet betonar
därför att den anslagna budgeten utgör ett absolut minimum.

PE639.622v01-00

SV

4/4

PA\1185244SV.docx

