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FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet noterar ökningen med 5,4 % för åtagandebemyndigandena och 25,1 

% för betalningsbemyndigandena i rubrik 3 i unionens budget jämfört med 2016. 

Parlamentet välkomnar tonvikten i budgeten för 2017 på att anslå tillräckliga medel för 

att effektivt bemöta migrationskrisen. Parlamentet stöder kommissionens åtagande att 

tillhandahålla de resurser som krävs för att effektivt förvalta och kontrollera unionens 

yttre gränser, förstärka säkerheten inom och utom unionen, ge medlemsstaterna stöd för 

att ta emot människor som behöver internationellt skydd och åtgärda de bakomliggande 

orsakerna till migrationsflöden i ursprungs- och transitländerna. Parlamentet påpekar 

dock att de 5,2 miljarder EUR som programmerats för 2017 för rubrik 3 och 4 för att 

möta utmaningarna i samband med flykting- och migrationskrisen och de allvarliga hot 

mot Europas medborgare som allvarlig organiserad brottslighet, terrorism och komplex 

och gränsöverskridande it-brottslighet utgör, motsvarar mindre än 3,5 % av unionens 

totala budget, vilket är litet med tanke på den existentiella betydelse som detta har för 

EU. Unionen bör visa solidaritet med dem i verklig nöd. Bevarandet av unionens 

grundläggande värden, såsom respekt för mänsklig värdighet, frihet, demokrati, 

jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för mänskliga rättigheter bör få adekvat 

finansiering. 

2. Europaparlamentet efterlyser en revidering av taken för rubrikerna 3 och 4 i 

kommissionens halvtidsöversyn av den fleråriga budgetramen, så att det blir möjligt 

med en mer robust, flexibel och hållbar reaktion på den rådande humanitära utmaningen 

och flyktingutmaningen fr.o.m. 2017. Parlamentet begär en förenkling av 

budgetförordningen och förfarandena, en rättvis och transparent fördelning av medlen, 

med redovisningsansvar, samt kontroll av hur unionens medel används.   

3. Europaparlamentet understryker att de ansträngningar som unionen för närvarande gör 

för att hantera flykting- och migrationsströmmarna bör anpassas på adekvat sätt till de 

specifika behoven och utsattheten bland de allt fler fördrivna kvinnorna och flickorna. I 

både rubrik 3 och 4 bör det inrättas öronmärkta humanitära fonder som garanterar ett 

flersektoriellt angreppssätt, inklusive adekvat införande av minimistandarder för 

livsräddande tjänster i samband med sexuell och reproduktiv hälsa, förebyggande av 

och reaktion på sexuellt och könsbaserat våld samt utbildning av socialarbetare och 

medicinsk personal längs de europeiska flyktingvägarna.  

4. Europaparlamentet förväntar sig att migrationsströmmarna kommer att fortsätta p.g.a 

politisk instabilitet och konflikter i många regioner. Parlamentet välkomnar 

kommissionens meddelande om en ny partnerskapsram med tredjeländer enligt den 

europeiska migrationsagendan. Förslagen bör genomföras snabbt så att man kan ta itu 

med de grundläggande orsakerna till migrationen, med full respekt för de värden på 

vilka unionen vilar. 

5. Europaparlamentet påminner om att en rättvis och transparent fördelning av medlen 

mellan de olika målen för asyl-, migrations- och integrationsfonden var en prioritering 

för parlamentet under de förhandlingar som ledde till antagandet av denna fond. 

Parlamentet uppmanar därför kommissionen att öka antalet budgetposter inom asyl-, 
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migrations- och integrationsfonden för att förbättra läsvänligheten och transparensen när 

det gäller hur medlen tilldelas de olika målen och därmed hur dessa budgetposter 

kommer att användas. Särskilt kommissionen uppmanas att separera utgifter för 

förbättring av rättvisa återvändandestrategier från utgifter för legal migration, och att 

främja en effektiv integrering av tredjelandsmedborgare i alla framtida budgetförslag, 

enligt förslaget i yttrandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 

rättsliga och inrikes frågor avseende budgeten för 20151. 

6. Europaparlamentet välkomnar användningen av flexibilitetsmekanismen och 

marginalen för oförutsedda utgifter under rubrik 3 till ett belopp på 1,7 miljarder EUR, 

men är oroligt för att ytterligare flexibilitet inte längre är möjlig under 2017. 

Parlamentet noterar att åtgärder under rubrik 4 endast delvis finansieras genom 

unionsbudgeten. Medlemsstaterna uppmanas att leva upp till sina åtaganden, och 

kommissionen uppmanas att stödja genomförandet av överenskommelserna i så hög 

grad som möjligt. 

7. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett samordningscentrum för offer för 

terrorismen (Victims of Terrorism Response Co-ordination Centre) (2 miljoner EUR) 

som skulle avhjälpa sådana brister som dåliga kunskaper och bristande utveckling av 

färdigheter genom att sammanföra viktiga experter på insatser, advokater som företräder 

offer och organisationer från hela Europa för att identifiera de viktigaste prioriteringarna 

och frågorna för terrorismoffer och tillhandahålla dessa samordnat gränsöverskridande 

stöd, så att infrastrukturen för katastrofhantering får en adekvat inriktning på offren. 

8. Europaparlamentet är oroat över att inrättandet av finansiella instrument utanför 

unionsbudgeten kan hota budgetens enhet och kringgå budgetförfarandet som kräver 

Europaparlamentets deltagande och kontroll. 

9. Europaparlamentet välkomnar finansieringen av Amif (1,6 miljarder EUR) och Fonden 

för inre säkerhet (0,7 miljarder EUR). Parlamentet anser att denna ökning bidrar till en 

rättvis och transparent fördelning av de årliga medlen mellan de olika programmen och 

målen för fonderna. Parlamentet stöder hela finansieringen (3 miljarder EUR) för 

upprättandet av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, det nya systemet för in- 

och utresa, det nya gemensamma europeiska asylsystemet och för inrättandet av 

instrumentet för att tillhandahålla snabbt och effektivt humanitärt bistånd inom unionen 

vid katastrofer. 

10. Frontex bör ge sitt ombud för grundläggande rättigheter adekvata resurser och personal 

för att inrätta en mekanism för klagomål och för att vidareutveckla och införa byråns 

strategi för att övervaka och garantera skyddet av de grundläggande rättigheterna. 

11. Europaparlamentet betonar att även om Europeiska gräns- och kustbevakningsbyråns 

budgetmedel och personal verkar adekvata i dagsläget måste man noga övervaka byråns 

framtida behov av verksamhetsresurser och personal så att byrån inte halkar efter 

verklighetsutvecklingen. Parlamentet föreslår att de tillfälliga tjänsternas tjänstegrader 

höjs så att de motsvarar komplexiteten i de nya uppgifter som har tilldelats byrån genom 

den reviderade förordningen.  

                                                 
1 Punkt 12 i yttrandet över EU:s budget för 2015. 
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12. Europaparlamentet är nöjt med att kommissionens förslag till  budgetmedel och 

personal för Easo motsvarar byråns behov. Det är viktigt att inte minska dessa resurser 

och bemanningsnivåer, och de bör ses över om situationen med ett ökat inflöde av 

migranter återkommer.  

13. Europaparlamentet stöder budgetökningen för de effektiva byråer inom ramen för 

rättsliga och inrikes frågor, särskilt de som arbetar med migration och säkerhet, och 

begär att de undantas från kravet på en 5-procentig minskning av unionens personal. 

Parlamentet understryker att de berörda byråerna måste få tillräckliga resurser och 

tillräcklig personal när deras mandat utvidgas. Parlamentet välkomnar kampen vid 

Europols europeiska centrum mot it-brottslighet (EC3) mot sexuell exploatering av barn 

via internet, och framhåller att det behövs mer personalresurser till detta område. Det 

behövs en ordentlig justering av finansieringen för att stödja Eurojust som står inför en 

massiv ökning av arbetsbördan inom områden såsom kampen mot terrorismen, it-

brottslighet, immigrantsmuggling och andra former av allvarlig gränsöverskridande 

brottslighet. Parlamentet begär att få ytterligare detaljerad motivering till den 

dramatiska ökningen på 92 %, motsvarande 73 miljoner EUR, av budgeten för eu-LISA 

för systemet för in- och utresa, informationssystemens driftskompatibilitet och 

översynen av Dublin-bestämmelserna samt en förklaring av fördelningen av anslag 

mellan budgeten för eu-LISA och Fonden för inre säkerhet. 

14. Europaparlamentet betonar att det är viktigare än någonsin med ett samordnat 

angreppssätt bland medlemsstaterna för att bekämpa organiserad brottslighet, terrorism, 

it-brottslighet och annan allvarlig brottslighet med gränsöverskridande dimensioner. 

Ytterligare resurser bör anslås för utbildning på unionsnivå inom ramen för 

polissamarbete och straffrättsligt samarbete, särskilt när det gäller verksamheten hos 

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, och Eurojust och Europol måste få 

adekvata operativa resurser, inklusive för investeringar i ny teknik. Parlamentet 

understryker särskilt att Europol behöver tillräckliga personalresurser och operativa 

resurser. Det behövs ytterligare tjänster för att bl.a. förbättra identifieringen av offer, 

förstöra de organiserade nätverken med sexualförbrytare och för att skynda på upptäckt, 

analys och anmälan av olagligt material on- och offline. 

15. Europaparlamentet är i detta sammanhang mycket oroligt över de ensamkommande 

barnens utsatthet, eftersom de fordrar speciell omsorg, och över unga kvinnor under 

migrationskrisen. Parlamentet understryker de svåra villkoren för de ensamkommande 

barnen i flyktinglägren p.g.a. risk för missbruk och människohandel, och efterlyser 

inrättandet av ordentliga verktyg med hjälp av katastroffonderna, så att den rådande 

situationen snabbt kan förbättras. Det är viktigt att förstärka finansieringen av 

hjälptelefonlinjer för barn för att förhindra att barn försvinner och erbjuda ett skydd för 

dem som har försvunnit. 

16. Europaparlamentet välkomnar de extra resurserna till utvecklingen av den europeiska 

databasen över nya droger hos Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 

narkotikamissbruk (ECNN). Kommissionen uppmanas att vid budgetplaneringen se till 

att ECNN får tillräckliga resurser för genomförandet av den planerade ändringen av 

ECNN:s inrättandeförordning, avseende systemet för tidig varning och 

riskbedömningen av nya psykoaktiva substanser. 
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17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att EU:s byrå för nät- och 

informationssäkerhet (Enisa) får tillräckliga resurser för att kunna utföra de ytterligare 

uppgifter som den tilldelats i EU-lagstiftningen, särskilt i direktivet om nät- och 

informationssäkerhet och de uppgifter som rör förebyggande och bekämpande av it-

brottslighet. 

18. Europaparlamentet noterar ökningen av budgetposterna ”Garantera skyddet av de 

grundläggande rättigheterna och öka allmänhetens möjligheter” och ”Främja 

diskrimineringsförbudet och jämställdheten” som delar av programmet Rättigheter, 

jämlikhet och medborgarskap, och förväntar sig att kommissionen går ut med nya 

uppmaningar att lämna in förslag, särskilt för att kunna garantera det bästa skydde för 

de grundläggande rättigheterna, inklusive i den digitala miljön, och för att stödja lokala 

aktörer som främjar demokrati, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter inom 

unionen, t.ex. genom att inrätta en fond för organisationer som ger bidrag till 

demokratiarbete. 

19. Europaparlamentet anser att det inte finns någon direkt koppling mellan migration och 

terrorism i Europa. Parlamentet begär ytterligare medel för bekämpning av 

radikaliseringen av ungdomar inom EU. Detta kan åstadkommas genom att man främjar 

integration och bekämpar diskriminering, rasism och främlingsfientlighet. Parlamentet 

kräver att ett specifikt anslag avsätts för att tackla den växande homo- och transfobin i 

medlemsstaterna. Stöd bör ges till projekt som syftar till ge kvinnor och flickor 

egenmakt i de samhällen som är mest berörda. 

20. Europaparlamentet upprepar sitt krav på ett specifikt anslag för att behandla den 

växande antisemitismen, islamofobin, afrofobin och antiromismen i medlemsstaterna. 

Unionen bör särskilt stödja projekt som syftar till att ge kvinnor och flickor egenmakt i 

de samhällen som berörs, enligt förslaget i yttrandet från LIBE avseende 2016 års 

budget1.  

21. Europaparlamentet betonar att man måste öka unionsbudgeten avseende 

jämställdhetspolitiken och kampen mot könsbaserat våld. Kommissionen uppmanas att 

förklara minskningen av anslagen till Europeiska jämställdhetsinstitutet. 

22. ECNN kommer att behöva förstärkning inför det planerade antagandet av förordningen 

om nya psykoaktiva substanser, vilket innebär nya arbetsuppgifter för centrumet.  

23. Europaparlamentet betonar hur viktigt programmet Rättsliga frågor är för att 

vidareutveckla det europeiska området för rättvisa och förbättra tillämpningen av 

ömsesidigt erkännande. Unionen uppmanas att stödja utbildning och 

medvetandehöjande åtgärder som syftar till att underlätta tillgången till rättssystemet för 

alla européer samt främja och stödja brottsoffrens rättigheter, särskilt offer för 

människohandel och könsbaserat våld. 

24. Europaparlamentet framhåller att unionens utvecklingsfonder och humanitära stöd inte 

får kopplas till partnerländernas förmåga och/eller vilja att samarbeta när det gäller 

migrationskontroll, t.ex. genom bestämmelser om återtagande. 

                                                 
1  Punkt 12 i yttrandet över EU:s budget för 2016. 
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25. Europaparlamentet insisterar på att projekt som strider mot migranters grundläggande 

rättigheter och som legitimerar diktatoriska regimer inte får stöd. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att medlen i de två fonderna för 

inrikes ärenden fördelas till olika politikområden på ett sätt som helt och fullt beaktar 

unionens och medlemsstaternas åtaganden att skydda och garantera migranters 

rättigheter. Projekt som strider mot migranters grundläggande rättigheter bör inte få 

stöd. Samtidigt bör unionens finansiering användas för att proaktivt stödja en 

rättighetsbaserad strategi för migrationen. 
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