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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. glæder sig over aftalerne om midlerne til retlige og indre anliggender (RIA); erkender, at 
Parlamentets forhandlingsteams har ydet betydelige bidrag til det endelige indhold af 
RIA-midlerne, navnlig med hensyn til indholdet af de generelle og specifikke mål, 
minimumprocentdele for udgifter i forbindelse med målene, indikatorer til måling af, om 
midlerne har været vellykkede, og konsekvensen af interne og eksterne EU-aktioner;

2. beklager dybt, at Det Europæiske Råds konklusioner fra mødet den 7.-8. februar 2013 om 
fastlæggelse af den næste FFR omfattede en nedskæring af udgiftsområde 3 med 16,6 % i 
forhold til Kommissionens forslag, og de deraf følgende store nedskæringer på 23 % af 
bevillingen til Fonden for Intern Sikkerhed og 20 % til Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden; bemærker, at den sene meddelelse af FFR-tallene og lofterne til 
rådighed for hvert politikområde ikke har hjulpet de enkelte ordførere med udviklingen af 
en strategisk tilgang til forhandlingerne med Rådet; opfordrer Kommissionen til fremover 
at forelægge Rådet og Parlamentet samtlige ajourførte FFR-tal samtidig;

3. værdsætter de konstruktive roller, som både de roterende formandskaber og 
Kommissionen spillede under forhandlingerne på det retslige område; bemærker, at dette 
førte til en hurtig og tilfredsstillende løsning af de grundlæggende spørgsmål;

4. beklager, at Rådet på området for indre anliggender – med støtte fra Kommissionen –
syntes mere interesseret i at bruge midlerne til at supplere medlemsstaternes nationale 
budgetter end at fremme europæisk merværdi og europæisk solidaritet; erkender, at den 
økonomiske og finansielle situation er særlig vanskelig, men understreger imidlertid, at 
RIA-midlerne først og fremmest bør tjene EU's interesser og understøtte foranstaltninger, 
der har en klar europæisk merværdi, såsom det fælles EU-genbosættelsesprogram og 
andre EU-orienterede tiltag; beklager ikke at have fået forelagt delegerede retsakter i 
forbindelse med programmeringsafgørelserne i overensstemmelse med proceduren i 
artikel 290 i TEUF, da disse afgørelser helt klart opfylder de betingelser for delegerede 
retsakter, der er fastlagt i traktaten; beklager, at Kommissionen og Rådet foreslog at 
anvende midler fra Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden og fra Fonden for Intern 
Sikkerhed til at finansiere foranstaltninger i tredjelande uden at præcisere retsgrundlaget 
for disse foranstaltninger og således har gjort det umuligt for Parlamentet at gøre 
indsigelse;

5. bemærker endvidere, hvad angår midlerne til indre anliggender, at den almindelige 
lovgivningsprocedure ikke giver Kommissionen og Rådet mulighed for at forhandle sig 
frem til en aftalt holdning imellem dem selv uden at inddrage Parlamentet og derefter 
præsentere denne holdning til Parlamentet som et fait accompli; påpeger, at hvis 
Kommissionen ikke er villig til at forsvare sit oprindelige forslag, skal den forelægge et 
ændret forslag; anbefaler, at der indføres nye praktiske foranstaltninger for 
finansforhandlingerne, herunder en drøftelse mellem de tre institutioner på et tidligt 
tidspunkt om EU-budgettets rolle, funktion og merværdi; fastholder, at Kommissionen 
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skal opfylde sin tiltænkte rolle som uvildig mægler under de fremtidige interinstitutionelle 
forhandlinger;

6. mener, at det er bydende nødvendigt, at Parlamentet fortsat insisterer på en 
resultatorienteret tilgang til EU-finansiering, som ikke bør begrænses til antallet af 
aktioner, der gennemføres, men også skal inddrage en vurdering af kvaliteten af disse 
aktioner; anbefaler, at der i højere grad anvendes kvalitative indikatorer i forbindelse med 
vurderingen af resultaterne af anvendelsen af EU-bevillingerne, og at de anvendes i 
forbindelse med de fremtidige bevillinger til retlige og indre anliggender;

7. opfordrer Kommissionen til at sikre en hurtig anvendelse af de nye bevillinger og en 
effektiv anvendelse af de disponible beløb med en rimelig geografisk fordeling af 
midlerne og bistand til de regioner, der klarer sig dårligt;

8. mener i betragtning af, at disse nedskæringer blev pålagt Parlamentet uden nogen 
velunderbygget begrundelse, at Parlamentet ved midtvejsevalueringen bør lægge vægt på 
de specifikke områder, hvor nedskæringerne har været størst;

9. mener, at Parlamentet under midtvejsevalueringen bør gøre fuld brug af sine 
forhandlingsbeføjelser i henhold til den fælles beslutningsprocedure og ikke acceptere at 
få påduttet beslutninger eller beløbstørrelser af Det Europæiske Råd;

10. anser det for afgørende, at Parlamentet effektivt overvåger Kommissionens, og i givet fald 
medlemsstaternes, anvendelse af midlerne; anbefaler, at de relevante udvalg revurderer 
deres prioriteter før 2016-revisionen for at kunne yde politisk vejledning; bemærker, at 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender som ansvarligt 
udvalg på området for retlige og indre anliggender forpligter sig til at iværksætte den 
relevante kontrolmekanisme.
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