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FORSLAG

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer 
Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin 
betænkning:

1. noterer sig den nye struktur i udgiftsområde 3 om Sikkerhed og Unionsborgerskab; mener, 
at der kan sættes spørgsmålstegn ved medtagelsen af "fødevaresikkerhed", Den 
Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EF-Sortsmyndigheden og Det Europæiske 
Lægemiddelagentur i det nye udgiftsområde 3, da det ikke afspejler det overordnede mål 
for Sikkerhed og Unionsborgerskab; foreslår at ændre titlen i overensstemmelse med 
Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel 
ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa1 til "EU-borgerskab, 
frihed, sikkerhed og retfærdighed";

2. mener, at det samlede beløb, der afsættes til området med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed, ikke i tilstrækkelig grad afspejler den styrkelse af dette område, der er sket 
med Lissabontraktaten, og dets voksende opgaver og udfordringer;

3. understreger behovet for at sikre en effektiv udnyttelse og god forvaltning af midlerne 
med henblik på at undgå, at medlemsstaterne forfølger deres egne nationale interesser;

4. understreger, at forenklingen af finansieringsstrukturerne samtidig med at give fleksibilitet 
skal være forudsigelig og troværdig, og at der skal sikres tilstrækkelige midler til hvert 
mål;

5. understreger, at de støttede aktiviteter skal give sig udslag i en europæisk merværdi, og at 
der skal være en passende balance mellem de politiske målsætninger i alle midler og 
programmer;

6. glæder sig over den forenkling af finansieringsstrukturerne, der ser sket med oprettelsen af 
asyl- og migrationsfonden og Fonden for Intern Sikkerhed samt de almindeligt gældende 
regler for programmering, forvaltning, kontrol og rapportering, så længe der er balance 
mellem de forskellige prioriteringer inden for fondene; påpeger, at forenklingen af 
instrumenterne på området indre anliggender vil reducere antallet af retsgrundlag og de 
hermed forbundne gennemførelsesbestemmelser og gøre reglerne mere forståelige for alle 
aktører;

7. mener, at en rimelig andel af de finansielle midler bør tildeles under asyl- og 
migrationsfonden, navnlig med henblik på at støtte målene i den nuværende 
Flygtningefond og Fonden for integration; noterer sig, at der er lagt særlig vægt på 
foranstaltninger med henblik på genbosættelse og genhusning; understreger behovet for en 
europæisk merværdi af de støttede aktiviteter og en passende balance mellem de politiske 
målsætninger;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2011)0266.
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8. gentager, at der allerede er planlagt nye opgaver, såsom EU-PNR-systemet og pakken om 
intelligente grænser; mener, at beløbet til Fonden for Intern Sikkerhed bør tildeles 
tilstrækkelige finansielle midler til at kunne realisere sine mål, og understreger samtidig, 
at alle dens aktioner skal overholde Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder fuldt ud; opfordrer til at finansiere oprettelsen af beskyttelsesorienteret 
grænsekontrol, som fuldt ud respekterer migranters grundlæggende rettigheder;

9. understreger behovet for at anvende Fonden for Intern Sikkerhed med henblik på at styrke 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og sikre samordning mellem 
medlemsstaterne med hensyn til udvikling af en ensartet kontrol af høj kvalitet ved de 
ydre grænser; mener endvidere, at investeringer i infrastruktur, udstyr, transportmidler og 
it-systemer bør bidrage til at opfylde fælles sikkerhedsstandarder og til at effektivisere 
fælles operationer koordineret af Frontex;

10. understreger, at programmet for retsvæsenet modtager tilstrækkelige bevillinger;
understreger behovet for en passende balance mellem de midler, der tildeles de forskellige 
mål;

11. mener, at børns rettigheder og bestræbelserne på at beskytte børn bør synliggøres i særlige 
budgetkonti, således at tildelingerne kan spores og overvåges og virkningen heraf kan 
vurderes;

12. glæder sig over forslaget til programmet for rettigheder og unionsborgerskab; 
understreger, at forenklingen af finansieringsstrukturen ikke bør resultere i en reduktion af 
niveauet for finansielle ressourcer i forhold til det, der er til rådighed i de nuværende 
2007-2013-programmer, og beklager derfor Kommissionen forslag om at reducere 
finansieringen; opfordrer til at øge budgettet med henblik på at fremme og beskytte de 
grundlæggende rettigheder, bekæmpe racisme, fremmedhad og alle former for 
forskelsbehandling, navnlig i forbindelse med den stigende intolerance og de sociale 
spændinger i Europa som følge af den aktuelle finanskrise;

13. beklager den statiske tilgang til finansieringen af agenturer på området med frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, der ikke afspejler hverken stigninger i eller afbrydelser af 
opgaver; 

14. mener, at især budgettet til Frontex, Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) og Den 
Europæiske Politienhed (Europol) ikke er i overensstemmelse med deres væsentligt øgede 
opgaver; peger i denne forbindelse på det nyligt ændrede mandat til Frontex, 
påbegyndelsen af og planlagte aktiviteter i EASO og oprettelsen af et europæisk center for 
bekæmpelse af internetkriminalitet inden for Europol;

15. understreger behovet for, at de eksisterende foranstaltninger evalueres på passende vis, og 
at der indføres obligatoriske konsekvensanalyser, før der tages nye initiativer.
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