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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage 
følgende forslag i sin betænkning:

Retfærdighed

1. mener, at det må have meget høj prioritet, at der udarbejdes en lovgivning, der er enkel, 
klar og letforståelig, for at sikre en høj grad af gennemsigtighed i europæisk lovgivning og 
en effektiv gennemførelse af lovgivningen; fremhæver i denne forbindelse, at det er 
nødvendigt at støtte den videre udvikling af et europæisk område med retfærdighed med 
tilstrækkelige finansielle midler for at kunne sikre borgerne fælles EU-standarder, samme 
grundlæggende niveau, hvad angår retfærdighed og ikke-diskriminerende behandling og 
fuld mulighed for at udøve deres personlige rettigheder overalt i Europa;

2. anser det for afgørende, at EU gennem fornuftige finansielle tildelinger finansierer en 
række finansielle programmer til støtte for sin lovgivning og sine politikker vedrørende 
retfærdighed med fokus på grænseoverskridende spørgsmål, som kun kan løses på 
passende vis gennem en samordnet indsats på EU-plan;

3. understreger, at bedre adgang til domstolene, en grundig juridisk uddannelse og et 
effektivt retligt samarbejde i civil- og straffesager kan sikres yderligere ved at øge den 
foreslåede tildeling til programmet Justice (2014-2020), og opfordrer til en forhøjelse af 
bevillingsrammen med 5 %;

Administration

4. er enig i det behov, som Kommissionen har tilkendegivet der er for at rationalisere de 
administrative udgifter; understreger imidlertid, at det er aldeles afgørende at finde en 
balance mellem yderligere besparelser og sikkerhed for, at institutionerne kan udføre 
deres opgaver og pligter i overensstemmelse med deres forpligtelser og beføjelser i 
henhold til traktaterne, idet der samtidig må tages højde for de vanskelige udfordringer, 
som den aktuelle økonomiske krise medfører;

5. bemærker i denne forbindelse, at 80 % af de besparelser, Kommissionen imødeser, 
forventes opnået fra den foreslåede personalereduktion på 5 %; er dybt uenig i 
anvendelsen af en lineær personalereduktion på alle institutioner, organer og agenturer, 
eftersom deres roller og ansvar i henhold til traktaterne er meget forskellige; understreger, 
at det bør overlades til hver enkelt af dem at beslutte, hvor der kan foretages 
nedskæringer, og hvilke nedskæringer der kan foretages, så de ikke hindres i at fungere 
tilfredsstillende;

6. minder om, at EU's administration i 2004 gennemgik en gennemgribende reform, som 
allerede har skabt besparelser på 3 mia. EUR, og som fortsat vil generere besparelser for 
EU's budget på yderligere 5 mia. EUR frem til 2020; bemærker, at EU's administrative 
udgifter kun udgør 5,8 % af den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2007-2013, som på 
sin side udgør ca. 1 % af EU's BNP;
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7. erkender, at budgetmyndigheden må tage hensyn til de økonomiske og sociale vilkår, der 
kan udvikle sig forskelligt sig i løbet af den kommende FFR-periode; understreger dog, at 
EU mere end nogensinde før har brug for en effektiv offentlig forvaltning med en højt 
kvalificeret og flersproget medarbejderstab, der er udvalgt blandt medlemsstaternes 
borgere på det bredest mulige geografiske grundlag og med passende ligevægt mellem 
kønnene; påpeger, at EU's ansatte skal være uafhængige, opfylde de højeste faglige 
standarder og være rede til at forlade deres hjemland; bemærker i øvrigt, at personalet bør 
sikres midlerne til at kunne udføre deres opgaver så effektivt og loyalt som muligt;

8. vil på det kraftigste modsætte sig enhver foranstaltning, som krænker tjenestemændenes 
retsstilling i forhold til grundlæggende rettigheder, de generelle principper i EU-retten og 
princippet om social retfærdighed, og som skaber usikkerhed om, hvorvidt EU-
administrationen kan fortsætte med at varetage sin opgave med at tjene borgerne og EU på 
tilfredsstillende vis.
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