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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga 
följande förslag i sitt betänkande:

Rättsliga frågor

1. Europaparlamentet anser att det måste vara ett högprioriterat mål att utarbeta en 
lagstiftning som är enkel, tydlig och lättbegriplig, i syfte att garantera en hög grad av 
öppenhet i EU-lagstiftningen och se till att den tillämpas effektivt. Parlamentet 
framhåller i det sammanhanget att det är nödvändigt att med tillräckliga ekonomiska 
medel stödja en vidareutveckling av det europeiska området med rättvisa, så att 
medborgarna får tillgång till gemensamma EU-standarder, en grundläggande nivå av 
rättvisa och icke-diskriminerande behandling samt fullständiga möjligheter att utöva 
de egna rättigheterna i hela Europa.

2. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att EU ger viktiga finansiella anslag 
till ett antal särskilda finansieringsprogram för att stödja unionens lagstiftning och 
politik på det rättsliga området, med fokus på gränsöverskridande frågor som endast
kan lösas på ett tillfredsställande sätt genom samordnade åtgärder på EU-nivå.

3. Europaparlamentet betonar att man bättre skulle kunna uppnå full tillgång till rättslig 
prövning, en ordentlig rättslig utbildning och ett effektivt rättsligt samarbete i 
civilrättsliga och straffrättsliga frågor genom att öka det föreslagna anslaget för 
programmet Rättvisa 2014–2020. Parlamentet begär därför en femprocentig ökning av 
programmets finansieringsram. 

Administration

4. Europaparlamentet håller med kommissionen om att det finns ett behov av att 
rationalisera de administrativa utgifterna. Parlamentet betonar dock att det är mycket 
viktigt att nå en balans mellan målet att göra ytterligare besparingar och behovet av att 
se till att institutionerna förmår sköta sina uppgifter och plikter i överensstämmelse 
med sina fördragsenliga skyldigheter och befogenheter. Samtidigt måste hänsyn tas till 
de svåra utmaningar som är en följd av den pågående ekonomiska krisen.

5. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att 80 procent av de besparingar som 
kommissionen planerat härrör från ett förslag om en femprocentig personalminskning. 
Parlamentet är starkt emot att genomföra en linjär personalminskning för alla 
institutioner, organ och byråer då deras fördragsenliga roller och ansvarsområden 
skiljer sig så mycket åt. Parlamentet framhåller att var och en av dem själva borde få 
bestämma var nedskärningar kan göras och på vilket sätt så att de inte hindras från att 
fungera.

6. Europaparlamentet erinrar om att EU:s offentliga förvaltning genomgick en 
djupgående reform 2004 som redan lett till besparingar på 3 miljarder euro och som 
kommer att fortsätta att generera besparingar på ytterligare cirka 5 miljarder euro för 
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EU:s budget fram till 2020. Parlamentet konstaterar att EU:s administrativa utgifter 
endast utgör 5,8 procent av den fleråriga budgetramen för perioden 2007–2013, som i 
sig utgör ungefär 1 procent av EU:s bruttonationalinkomst.

7. Europaparlamentet är medvetet om att budgetmyndigheterna måste ta hänsyn till den 
ekonomiska och sociala kontexten, som kommer att se olika ut under den period som 
omfattas av nästa fleråriga budgetram, men betonar samtidigt att EU mer än någonsin 
behöver en effektiv offentlig förvaltning med välutbildad och flerspråkig personal som 
rekryteras över största möjliga geografiska område bland medborgare i 
medlemsstaterna och med vederbörlig hänsyn till könsfördelningen. Parlamentet 
betonar att de anställda i personalen måste vara oberoende, ha högsta möjliga 
yrkesstandard och vara beredda att lämna sina hemländer. Parlamentet 
uppmärksammar också att personalen måste få de resurser som krävs för att utföra sitt 
arbete så effektivt och lojalt som möjligt.

8. Europaparlamentet kommer starkt att motsätta sig åtgärder som kränker 
tjänstemännens rättsliga ställning när det gäller grundläggande rättigheter, 
unionslagstiftningens allmänna principer och principen om social rättvisa och som 
medför en risk för att EU-förvaltningen inte ska kunna uppfylla sitt uppdrag att tjäna 
medborgarna och unionen.
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