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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. beklager dybt, at de foreslåede forpligtelsesbevillinger til programmet for borgere, 
ligestilling, rettigheder og værdier på 90 600 000 EUR er meget lavere end oprindeligt 
krævet af Parlamentet og udgør en nedskæring på 9,9 % i forhold til 2020; anmoder i 
overensstemmelse med Parlamentets førstebehandlingsholdning vedtaget den 17. april 
2019 om, at forpligtelsesbevillingerne forhøjes til 265 000 000 EUR, og at der oprettes 
en ny budgetpost "Beskyttelse og fremme af Unionens værdier" (120 022 637 EUR i 
forpligtelsesbevillinger); opfordrer i overensstemmelse med den delvise enighed, som 
det var nået til enighed med Rådet om, til at forhøje forpligtelsesbevillingerne under 
"Daphne"-budgetposten til 35 030 020 EUR og til at øremærke 27 340 504 EUR heraf 
til bekæmpelsen af kønsbaseret vold ved at oprette en underkonto "Forebyggelse og 
bekæmpelse af alle former for kønsbaseret vold mod kvinder og piger og vold i 
hjemmet"; opfordrer endvidere til at forhøje forpligtelsesbevillingerne til budgetposten 
"Fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske liv" til 
70 604 598 EUR, til at omdøbe budgetposten "Fremme ligestilling og rettigheder" til 
"Fremme ligestilling, rettigheder og kønsligestilling" samt til at øremærke 
10 252 689 EUR til "Fremme ligestilling og kønsmainstreaming" ved at oprette en ny 
underkonto;

2. noterer sig den lille forhøjelse på 0,5 % i forpligtelses- og betalingsbevillingerne til 
programmet for retlige anliggender; anmoder i overensstemmelse med Parlamentets 
holdning om finansieringsrammen for programmet for retlige anliggender, der er 
indeholdt i dets beslutning af 14. november 2018 om den flerårige finansielle ramme 
2021-2027, om en yderligere forhøjelse af finansieringen til dette program i 2021 med 
i alt 6 800 000 EUR til 50 500 000 EUR; understreger, at det retlige samarbejde, 
uddannelse af retsvæsenets aktører og effektiv adgang til retsvæsenet bør styrkes med 
hjælp fra Unionens relevante RIA-agenturer;

3. er bekymret over nedskæringen i forpligtelsesbevillingerne til Asyl-, Migrations- og 
Integrationsfonden (AMIF) i forhold til 2020 i betragtning af det fortsatte asylpres på 
de nationale myndigheder, manglerne med hensyn til ordentlig modtagelse af 
asylansøgere og forsinkelserne i asylprocedurerne i medlemsstaterne; opfordrer til en 
forhøjelse på 14 % i forpligtelses- og betalingsbevillingerne til AMIF for at stille 
tilstrækkelige midler til rådighed; 

4. opfordrer endvidere til, at der oprettes særskilte budgetposter under den fremtidige 
Asyl-, Migrations- og Integrationsfond og det fremtidige instrument for 
grænseforvaltning og visa for de enkelte specifikke målsætninger for disse programmer 
med henblik på at sikre tilstrækkelig finansiering af alle programmernes målsætninger 
og sikre, at læseligheden og gennemsigtigheden med hensyn til den årlige tildeling af 
de finansielle midler øges, hvilket dermed letter kontrollen med gennemførelsen af 
programmerne;

5. er dybt bekymret over det fortsatte tab af menneskeliv i Middelhavet; er af den 
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opfattelse, at det er nødvendigt med en mere langsigtet strategi for så vidt angår 
eftersøgnings- og redningsoperationer (SAR), da SAR ikke udelukkende kan overlades 
til ikkestatslige aktører; mener, at Kommissionen bør fremsætte et lovgivningsforslag 
om oprettelse af en eftersøgnings- og redningsfond til støtte for SAR-missioner i 
Middelhavet; foreslår derfor, at der oprettes en ny budgetpost for denne fond for at 
tilskynde til at redde liv og for at udvise solidaritet mellem medlemsstaterne i 
forbindelse med gennemførelsen af SAR-operationer i overensstemmelse med 
folkeretten og de grundlæggende rettigheder, herunder retten til livet og princippet om 
non-refoulement; 

6. er bekymret over, at de betydelige nedskæringer i finansieringen af programmet for 
udveksling, bistand og uddannelse med henblik på beskyttelse af euroen mod 
falskmøntneri (Pericles IV-programmet) indebærer en risiko for, at programmet som 
helhed ikke bliver en succes; mener, at finansieringen for 2021 bør forhøjes til 
950 000 EUR for at sikre, at programmet kan yde et meningsfuldt bidrag til 
bekæmpelsen af forfalskning af euroen og svig i forbindelse hermed;

7. noterer sig forslaget om at forhøje bevillingerne til Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) med 11,5 %; er bekymret over, at Europols 
udvikling og operationelle aktiviteter i 2021 vil blive hæmmet, hvis ikke det 
vedtægtsomfattede personale øges; minder om, at Europol er forpligtet til at yde øget 
analytisk og operationel støtte samt til at tilvejebringe værktøjer og innovative tiltag til 
medlemsstaternes retshåndhævende myndigheder inden for rammerne af sit nuværende 
mandat, og minder om, at Europol på anmodning for nylig har iværksat nye initiativer, 
såsom Det Europæiske Center for Finansiel og Økonomisk Kriminalitet og 
innovationslaboratoriet, hvilket kræver yderligere finansiering; understreger endvidere 
nødvendigheden af, at Europol tilpasser sig til den kraftige stigning i nye aktiviteter i de 
seneste år og til ændringerne på det strafferetlige område under covid-19-udbruddet; 
forventer, at Europols opgaver udvides yderligere i 2021 i forbindelse med den 
kommende revision af Europols mandat, men understreger, at der først kan træffes en 
afgørelse om yderligere finansiering ved slutningen af lovgivningsprocessen; mener 
derfor, at Europol bør tildeles 184 900 000 EUR i overensstemmelse med dets 
anmodning; anmoder om, at der føjes yderligere 63 stillinger til Europols 
stillingsfortegnelse;

8. noterer sig den lille forhøjelse på 3 % i forpligtelses- og betalingsbevillingerne til Den 
Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol); 
anmoder om en yderligere forhøjelse af finansieringen fra 10 400 000 EUR til 
16 264 976 EUR og om opførelse af yderligere 21 stillinger i Cepols 
stillingsfortegnelse; er af den opfattelse, at de supplerende ressourcer bør gøre det 
muligt for Cepol at styrke uddannelsesindsatsen for så vidt angår håndteringen af 
mangfoldighed og sikre, at det kan holde trit med medlemsstaternes krav;

9. mener, at den foreslåede forhøjelse på 1,8 % til Det Europæiske Overvågningscenter for 
Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) ikke vil være tilstrækkelig til, at det kan 
opfylde de retlige forpligtelser, der følger af såvel vedtægten som af dets lejekontrakter; 
understreger endvidere, at der bør stilles yderligere midler til rådighed for EMCDDA, 
således at det kan udnytte sin operationelle kapacitet fuldt ud og reagere effektivt på den 
seneste udvikling af narkotikaproblematikken, herunder konsekvenserne af covid-19-
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udbruddet; fremhæver, at værdien af narkotikadetailhandelen i Europa anslås til 30 mia. 
EUR om året; anmoder derfor om, at EMCDDA's budget forhøjes til 18 100 000 EUR; 

10. mener, at den foreslåede forhøjelse af bevillingerne til Den Europæiske Unions Agentur 
for Strafferetligt Samarbejde (Eurojust) er utilstrækkelig i lyset af de udfordringer, som 
Eurojust står over for med hensyn til den stadig stigende sagsmængde; anmoder om, at 
Eurojust tildeles yderligere 21 stillinger, og at dets budget forhøjes til 44 068 531 EUR 
i overensstemmelse hermed; 

11. noterer sig, at Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") skønner, at den vil 
behandle oplysninger svarende til behandling af 4 300 sager, som i løbet af det første 
driftsår vil føre til mindst 2 000 egne straffelige undersøgelser; forventer, at 
arbejdsbyrden vil blive øget yderligere i de kommende år og nå op på så meget som 
3 700 egne straffelige undersøgelser i 2027, delvis på grund af risikoen for en stigning 
i omfanget af svig, som skader Unionens finansielle interesser, og som er forbundet med 
den samlede stigning i Unionens finansiering i den næste FFR og i genopretningsplanen; 
minder om, at EPPO er en anklagemyndighed med bindende kompetencer; er dybt 
bekymret over det lave finansieringsniveau i forslaget til Den Europæiske Unions 
almindelige budget for regnskabsåret 2021 og over antallet af ansatte, der kun udgør 
halvdelen af, hvad EPPO har anmodet om; mener, at et sådant forslag i væsentlig grad 
vil påvirke det nye organs evne til at påbegynde sine aktiviteter og opfylde sit mandat; 
understreger, at det er nødvendigt at forhøje finansieringen betydeligt til 
55 500 000 EUR for at gøre det muligt for EPPO at opfylde sin juridiske forpligtelse til 
at oversætte en enorm mængde dokumenter, som fremsendes til dommere på nationalt 
plan, og til at dække udgifterne til rekruttering og personale, og understreger, at det er 
nødvendigt at forsyne den med de 140 europæiske delegerede anklagere og 219 
medarbejdere, der er anmodet om;

12. beklager nedskæringen på 0,4 % i budgettet til Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder (FRA); opfordrer indtrængende til, at FRA's forpligtelses- 
og betalingsbevillinger forhøjes til 24 679 000 EUR, således at FRA kan fortsætte med 
at levere arbejde af høj kvalitet, som har vist sig at være nyttigt for Unionens 
politikudforming; mener, at det er nødvendigt at støtte FRA i dets ekstra bestræbelser 
på at overvåge situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder under covid-
19-krisen, navnlig i betragtning af en mulig anden bølge i løbet af 2021; opfordrer til, 
at der føjes fire stillinger til FRA's stillingsfortegnelse; understreger, at FRA uden 
tilstrækkelige finansielle og personalemæssige ressourcer muligvis ikke er i stand til at 
gennemføre projekter, der imødekommer identificerede behov, og til i tilstrækkelig grad 
at overvåge situationen med hensyn til de grundlæggende rettigheder i Unionen, bidrage 
til bekæmpelsen af forskelsbehandling og racisme, forsvare de grundlæggende 
rettigheder, herunder ved Unionens ydre grænser, og støtte retsvæsenet og ofres 
rettigheder;

13. understreger vigtigheden af integreret grænseforvaltning af de ydre grænser for at sikre 
yderligere integration af Schengenområdet og dets funktion; fremhæver covid-19-
udbruddets indvirkning på dette område; fremhæver den rolle, som Det Europæiske 
Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) spiller i forbindelse med 
koordineringen og udviklingen af integreret grænseforvaltning af de ydre grænser; 
bemærker, at det foreslåede finansieringsniveau for Frontex for 2021 fortsat ligger 
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under finansieringsoversigten i Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om den europæiske grænse- og kystvagt1, hvilket bringer Frontex' 
mulighed for at stille et europæisk stående korps af 10 000 grænse- og kystvagter til 
rådighed senest i 2024 i fare; understreger, at der stadig er behov for ekstraordinære 
ressourcer, selv om budgettet for Frontex allerede er blevet forøget betydeligt i løbet af 
de seneste år; opfordrer til en forhøjelse af budgettet for 2021 til 804 268 491 EUR med 
henblik på at give Frontex mulighed for at opbygge og uddanne sit stående korps og 
indkøbe eget udstyr og dermed muliggøre en vellykket og rettidig indsats og levering af 
operationel støtte til medlemsstaterne ved de ydre grænser; understreger, at denne 
opgave kræver overholdelse af de grundlæggende rettigheder, og foreslår, at de 
yderligere ressourcer også bør anvendes til at styrke Frontex' observatører af 
grundlæggende rettigheder og til at redde liv til søs;

14. glæder sig over forslaget om at forhøje Det Europæiske Asylstøttekontors (EASO's) 
forpligtelses- og betalingsbevillinger med 16,5 %, men beklager, at antallet af stillinger 
i stillingsfortegnelsen ikke forhøjes tilsvarende; anmoder derfor om, at EASO's 
stillingsfortegnelse styrkes med yderligere 50 stillinger; understreger, at der vil blive 
behov for yderligere personale, hvis den nye forordning om Den Europæiske Unions 
Asylagentur vedtages; minder om, at EASO's operationelle aktiviteter er vokset 
betydeligt i de seneste år med det formål at tackle migrationspresset og for at bistå 
medlemsstaterne med at modtage asylansøgere og behandle asylsager, navnlig i 
hotspots ved Unionens ydre grænser; understreger, at EASO også har fået til opgave at 
gennemføre en række nye missioner i forbindelse med omfordeling efter ilandsætning; 
fremhæver, at det ekstra personale vil styrke feltoperationer, udvikling og levering af 
uddannelse, information og analyse, praktiske værktøjer, ledelsesaktiviteter og 
administrative funktioner, mens de nationale migrations- og asylsystemer fortsat er 
under pres på grund af det høje antal af asylsager;

15. noterer sig nedskæringen på 5 % i forpligtelsesbevillinger og forhøjelsen på 12 % i 
betalingsbevillinger til Den Europæiske Unions Agentur for den Operationelle 
Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og 
Retfærdighed (eu-LISA); fremhæver eu-LISA's vigtige rolle i forbindelse med 
oprettelsen af EES, ETIAS, ECRIS-TCN-systemet, forvaltningen og overvågningen af 
Eurodac, VIS og SIS og med hensyn til at sikre interoperabilitet mellem disse systemer 
for hurtigere at tilvejebringe kvalitetsdata til grænseforvaltningsmyndighederne og de 
retshåndhævende myndigheder; anmoder, i overensstemmelse med eu-LISA's 
anmodning, om yderligere 14 ansatte til støtte for sikringen af informationsnetværk og 
databaser, udvidelsen af eu-LISA's operative driftssteder og bestyrelsens aktiviteter;

16. minder om, at uafhængig og kvalitetspræget undersøgende journalistik er en væsentlig 
del af et velfungerende demokrati med hensyn til at tilvejebringe faktabaseret 
information af høj kvalitet, bekæmpe desinformation, øge bevidstheden blandt borgerne 
og afsløre forseelser eller forbrydelser; understreger, at journalistikken i hele Unionen 
står over for store udfordringer, navnlig en mangel på finansielle ressourcer, hvilket 
truer dens uafhængighed og overlevelse; efterlyser en ny forberedende foranstaltning, 
der bygger på det vellykkede IJ4EU-pilotprojekt fra 2018 og opretter en nødhjælpsfond 
til at hjælpe med at beskytte journalister i hele Unionen og til at støtte produktionen af 

1COM(2018)0631.
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uafhængigt journalistisk indhold af høj kvalitet i offentlighedens interesse og derved 
sikre offentlighedens fortsatte tillid til uafhængige medier.
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