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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution 
som antas:

1. Europaparlamentet noterar den totala minskningen av åtagandebemyndigandena för 
Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) med 15,4 % (dvs. 172 miljoner EUR) 
jämfört med 2019. Parlamentet beklagar minskningen (dvs. 29,5 %) jämfört med 2019 
av de åtagandebemyndiganden som syftar till att stärka och utveckla det gemensamma 
europeiska asylsystemet (Ceas) och förbättra ansvarsfördelningen mellan 
medlemsstaterna. Åtagandebemyndigandena ligger dock långt över nivåerna i 2018 års 
budget och minskningen hänger åtminstone delvis samman med att reformen av 
Dublinförordningen har blockerats till följd av politisk tröghet i rådet. Det är viktigt att 
säkerställa höga asylstandarder i EU samt att tillhandahålla tillräcklig finansiell 
kapacitet för stöd till mottagande, inkvartering och integrering av asylsökande och 
migranter i medlemsstaterna, för effektiva återvändandestrategier, 
vidarebosättningsprogram, effektiva asylprövningsförfaranden, verkställande av beslut 
om asylansökningar och för att tillgodose det akuta behovet av bistånd i medlemsstater 
med många asylsökande och/eller nyanlända. Parlamentet noterar att Amif-budgeten 
inte innehåller några finansiella reserver för att finansiera den reformerade 
Dublinlagstiftningen och unionens nya vidarebosättningsprogram om lagstiftningen 
skulle antas under 2020. Ett belopp bör avsättas till reserven för tillfälliga arrangemang 
för landsättning i unionen och omplacering av människor som räddas i Medelhavet. För 
att frigöra finansiella resurser bör EU:s förvaltningsfond för Afrika och de regionala 
utvecklings- och skyddsprogram för Nordafrika som i huvudsak stöder unionens 
utrikespolitik finansieras genom rubrik IV i unionens budget (Europa i världen) i stället 
för genom Amif under rubrik III (Säkerhet och medborgarskap). Samstämmighet mellan 
åtgärder som vidtas inom ramen för rubrik III och rubrik IV måste säkerställas.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka antalet budgetposter i Amif för att 
det ska bli lättare att se hur fondens finansiella medel fördelas till fondens olika mål. 
Särskilt bör utgifter för förbättring av rättvisa återvändandestrategier separeras tydligt 
från utgifter för laglig migration och främjande av en effektiv integrering av 
tredjelandsmedborgare.

3. Europaparlamentet påminner om att tillräckliga resurser måste fördelas från 
unionsbudgeten för att förstärka den externa dimensionen av migration och garantera ett 
tillräckligt skydd av EU:s yttre gränser. 

4. Europaparlamentet betonar att det belopp som avsatts för bistånd i nödsituationer i 
fonden för inre säkerhet (8,5 miljoner EUR) är lågt. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att noggrant och på ett mer realistiskt sätt ompröva detta belopp med 
beaktande av medlemsstaternas eventuella behov av bistånd i nödsituationer inom 
ramen för fonden för inre säkerhet, såsom hanteringen av säkerhetsrelaterade incidenter. 

5. Europaparlamentet kräver att programmet ”Ett Europa för medborgarna” ska få ökad 
finansiering med tanke på dess grundläggande roll för att stärka det europeiska folket 
och dess medborgarskap.
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6. Europaparlamentet noterar de ökade åtagandebemyndigandena för RIF-byråer såsom 
Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) (41,5 %), den europeiska gräns- och 
kustbevakningen (EBCG) (34,6 %), Cepol (14 %), Europeiska centrumet för kontroll av 
narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) (7,7 %), Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter (FRA) (5,4 %), Eurojust (5,2 %) och Europol (2,1 %) jämfört 
med 2019 års budget. Parlamentet välkomnar den totala ökningen av medel som 
tillgängliggörs genom programmet Rättsliga frågor, men beklagar minskningen 
(dvs. 23,6 %) av åtagandena för att underlätta och stödja civilrättsligt och straffrättsligt 
samarbete.

7. Europaparlamentet noterar att sedan EBCG:s nya mandat antogs har dess budget ökat 
med 34,8 % (dvs. 108 miljoner EUR) 2020, vilket är den överlägset största ökningen 
bland alla RIF-byråer. Parlamentet påminner om att revisionsrätten, som en del av 
ansvarsfriheten för 2017 års budget, konstaterade att medlemsstaterna överskattade det 
finansiella behovet för EBCG 2017. Parlamentet noterar målet att EBCG ska få mer 
personal (10 000 gränsbevakningstjänstemän fram till 2027) och att antalet dödsfall till 
havs ökar till följd av bristen på sök- och räddningsinsatser i Medelhavet. Parlamentet 
föreslår att de ökade resurserna också bör användas för att rädda liv till havs. 
Kommissionen uppmanas att snarast inrätta en fond för sök- och räddningsinsatser för 
att säkerställa att sådana insatser i Medelhavet ökar betydligt. Parlamentet beklagar den 
anmärkningsvärda skillnaden mellan de åtagandebemyndiganden som tilldelats EBCG 
(420 miljoner EUR) 2020 och det belopp som tilldelats Easo (133 miljoner EUR). Easo 
bör omvandlas till en fullvärdig decentraliserad EU-byrå med ett starkt utvidgat mandat, 
och Easos budget och personal bör ökas för att byrån på ett korrekt sätt ska kunna utföra 
de uppgifter som den har anförtrotts. Parlamentet noterar minskningen av 
åtagandebemyndigandena för Fonden för inre säkerhet med 6,1 % (dvs. 32,6 miljoner 
EUR) jämfört med 2019. Parlamentet påminner om att det är nödvändigt med stöd till 
polissamarbete och rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor.

 8. Europaparlamentet välkomnar de ökade åtagandebemyndigandena för Europeiska 
åklagarmyndigheten (EPPO) (70,5 %). Parlamentet påminner om att EPPO har en viktig 
roll när det gäller att utreda och lagföra bedrägerier med EU-medel och betonar behovet 
av att tillhandahålla tillräckliga finansiella resurser så att den blir fullt operativ före 
december 2020. Kommissionen uppmanas att ytterligare undersöka 
finansieringsbehoven för en utvidgning av EPPO:s roll till att omfatta 
gränsöverskridande terrorism i enlighet med kommissionens meddelande av den 
12 september 2018.

9. Europaparlamentet beklagar att kommissionen inte följde Europols och Eurojusts 
budgetbegäran och föreslog en minskning av Europols medel 2020 med 33,5 miljoner 
EUR och Eurojusts medel med 3,7 miljoner EUR jämfört med deras finansiella mål. En 
sådan minskning kan få konsekvenser för båda byråernas operativa verksamhet. 
Europols stöd har varit avgörande i samband med gemensamma utredningar i hela EU 
och byrån spelar en central roll i bekämpningen av organiserad brottslighet. Parlamentet 
stöder genomförandet av Europols strategi 2020+, som syftar till att stärka Europols 
operativa stöd och analyskapacitet till gagn för medlemsstaterna, och föreslår nya 
investeringar inom viktiga brottsområden, såsom bekämpning av narkotikahandel och 
ekonomisk brottslighet. Parlamentet noterar att minskningen av 
åtagandebemyndigandena för eu-LISA med 18,7 % (dvs. 55 miljoner EUR) hänger 
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samman med den avslutade utvecklingen av in- och utresesystemet. Parlamentet 
upprepar behovet av att säkerställa tillräckligt finansiellt stöd, personal och 
personalutbildning till RIF-byråerna så att de ska kunna fullgöra sina uppgifter effektivt 
med full transparens och så att gränsöverskridande grov brottslighet ska kunna 
bekämpas, i full överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna.

10. Europaparlamentet välkomnar det belopp som anslagits till Europeiska 
datatillsynsmannen (EDPS) (19 miljoner EUR). Parlamentet noterar att över 30 % av 
beloppet används till Europeiska dataskyddsstyrelsens sekretariat. Parlamentet betonar 
att tillräckliga budget- och personalresurser måste säkerställas så att EDPS ska kunna 
utföra sina ytterligare uppgifter till följd av genomförandet av unionens nya regelverk 
för uppgiftsskydd (GDPR) med fullständigt oberoende. Parlamentet betonar därför att 
den anslagna budgeten utgör ett absolut minimum.

11. Europaparlamentet är bekymrat över att kommissionens förslag till budget för 
Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) 
(ett likviditetsgap på 1,5 miljon EUR) inte ger Cepol möjlighet att i tillräckligt hög grad 
tillgodose medlemsstaternas behov av utbildning av tjänstemän inom rättsvårdande 
myndigheter i EU och dess grannskap. Parlamentet beklagar att Cepol inte ges 
tillräcklig finansiering för att ta itu med nya utmaningar mot bakgrund av de nya 
informationssystemen såsom SIS II, och att Cepol inte kan erbjuda utbildning för 
tjänstemän inom brottsbekämpning på områden som korruption och punktskattebrott, 
trots att man i bedömningen av de strategiska behoven av utbildning i EU kom fram till 
att detta var nödvändigt för brottsbekämpning på unionsnivå. Cepol har på grund av 
stram finanspolitik tvingats säga nej till 54 välgrundade och legitima begäranden om 
utbildning från medlemsstaterna inom områdena ledarskap inom brottsbekämpning, 
olaglig invandring, hatbrott och penningtvätt. Cepols budgetbegäran (12 miljoner EUR) 
för 2020 är nödvändig för att kunna tillgodose medlemsstaternas ökande efterfrågan, 
särskilt inom områdena it-brottslighet och digitalisering. Förtroendet, nätverken och 
informationsutbytet mellan rättsvårdande myndigheter över gränserna skulle kunna 
förbättras ytterligare genom tillägg av en ny enmånadskomponent till Cepols nuvarande 
utbytesprogram och genom studiebesök till Europol samt utbytesprogram mellan 
operativ personal från medlemsstaterna och Europols personal. Detta skulle dock kräva 
att Cepol tilldelas lämpliga extra finansiella och personella resurser. 

12. Europaparlamentet noterar att det rekryteras alltfler tillfälligt anställda i förhållande till 
kontraktsanställda vid EU-byråerna. Med tanke på att personalen vid byråer på RIF-
området får tillgång till känslig information krävs en sträng konfidentialitetspolitik, 
särskilt vid rekrytering och förvaltning av personal.

13. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att genom öronmärkta medel öka stödet 
till undersökande journalistik, däribland gränsöverskridande undersökande journalistik 
och till mediefriheten, som bl.a. bidrar till att avslöja och bekämpa brott och till att öka 
medvetenheten bland EU-medborgarna.

14. Europaparlamentet påminner om sitt stöd till bekämpning av diskriminerande 
förfaranden, könsbaserat våld och hatbrott samt till program på områdena fullt 
åtnjutande av rättigheter, jämlikhet och rättvisa. Parlamentet betonar den betydelsefulla 
roll som anslag till icke-diskrimineringsinstrument och stödprogram för jämlikhet spelar 
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för att se till att minoriteters rättigheter tillvaratas, med särskilt fokus på rättigheterna 
för kvinnor, äldre, personer med funktionsnedsättning och hbtqi-personer.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, rådet och medlemsstaterna att genomföra 
jämställdhetsbudgetering i alla offentliga utgifter, särskilt när nästa fleråriga budgetram 
planeras, förhandlas, genomförs och utvärderas. Åtagandet att främja och slå vakt om 
jämställdhet och kvinnors och flickors rättigheter i budgetförfarandet för 2020 är av 
avgörande betydelse. Jämställdhetsbudgetering bör därför integreras i alla budgetposter 
och 1) främja ansvarsskyldighet och transparens i den finanspolitiska planeringen, 
2) lyfta fram jämställdhetsperspektivet i budgetprocessen och 3) hjälpa till att utveckla 
jämställdhet och kvinnors rättigheter.

16. Europaparlamentet kräver hållbar och adekvat finansiering till åtgärder för ett effektivt 
genomförande av Istanbulkonventionen och direktivet om brottsoffers rättigheter. Dessa 
centrala rättsakter för bekämpning av våld mot kvinnor och våld i nära relationer samt 
för adekvat stöd till brottsoffer utgör en omfattande rättslig ram och strategi för att 
bekämpa könsbaserat våld, för informationskampanjer och för uppbyggnad av en 
offentlig infrastruktur för bekämpning av sådant våld.

17. Europaparlamentet beklagar att inga märkbara framsteg har gjorts när det gäller att följa 
upp unionens politiska åtaganden på hög nivå och rättsliga åtaganden om jämställdhet 
och jämställdhetsintegrering i budgetförfarandet och unionens utgiftsbeslut sedan 2015, 
vilket också framgår av att varken i halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 
2014–2020 eller i kommissionens förslag till budgetram för 2021–2027 har jämställdhet 
beaktats.
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