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SUGGESTIES

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. betreurt dat de voorgestelde vastleggingskredieten voor het programma “Burgers, 
gelijkheid, rechten en waarden”, namelijk 90 600 000 EUR, veel lager zijn dan 
aanvankelijk door het Parlement gevraagd, en neerkomen op een verlaging met 9,9 % ten 
opzichte van 2020; vraagt, in overeenstemming met het standpunt van het Parlement in 
eerste lezing van 17 april 2019, dat de vastleggingskredieten worden verhoogd tot 
265 000 000 EUR en dat een nieuwe begrotingslijn wordt gecreëerd voor “Bevordering 
en bescherming van de waarden van de Unie” (met 120 022 637 EUR aan 
vastleggingskredieten); vraagt, in overeenstemming met het met de Raad bereikte 
gedeeltelijke akkoord, om de vastleggingskredieten in het kader van de begrotingslijn 
“Daphne” te verhogen tot 35 030 020 EUR en daarvan 27 340 504 EUR te reserveren 
voor de bestrijding van gendergerelateerd geweld door het creëren van een sublijn 
“Preventie en bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld tegen meisjes en 
vrouwen en huiselijk geweld”; vraagt om de vastleggingskredieten voor de begrotingslijn 
“Bevordering van de betrokkenheid van de burgers bij en hun participatie in het 
democratisch leven van de Unie” te verhogen tot 70 604 598 EUR, de benaming van de 
begrotingslijn “Bevordering van gelijkheid en rechten” te wijzigen in “Bevordering van 
gelijkheid, rechten en gendergelijkheid” en een nieuwe sublijn 10 252 689 EUR te 
reserveren voor “Bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld”;

2. wijst op de geringe stijging (+ 0,5 %) van de vastleggings- en betalingskredieten voor het 
programma “Justitie”; vraagt, in overeenstemming met het standpunt van het Parlement 
over de financiële middelen voor het programma “Justitie” in zijn resolutie van 
14 november 2018 over het meerjarig financieel kader 2021-2027, om de financiering 
van dat programma in 2021 met in totaal 6 800 000 EUR te verhogen tot 
50 500 000 EUR; benadrukt dat justitiële samenwerking, justitiële opleiding en 
daadwerkelijke toegang tot de rechter moeten worden bevorderd met de hulp van de 
relevante JBZ-instanties van de Unie;

3. is bezorgd over de verlaging van de vastleggingskredieten voor het Fonds voor asiel, 
migratie en integratie (AMIF) ten opzichte van 2020, gezien de voortdurende druk 
waarmee de nationale asielautoriteiten worden geconfronteerd, de lacunes in de opvang 
van asielzoekers en de vertragingen in de asielprocedures in de lidstaten; vraagt dat de 
vastleggings- en betalingskredieten voor het AMIF met 14 % worden verhoogd om 
voldoende middelen ter beschikking te stellen;

4. vraagt voorts dat er voor het toekomstige Fonds voor asiel, migratie en integratie en het 
toekomstige instrument voor grensbeheer en visa afzonderlijke begrotingslijnen worden 
gecreëerd voor elk van de specifieke doelstellingen van deze programma’s, teneinde een 
adequate financiering voor alle doelstellingen van de programma’s te waarborgen en te 
zorgen voor een betere leesbaarheid en transparantie met betrekking tot de jaarlijkse 
toewijzing van financiële middelen, zodat de controle op de uitvoering van de 
programma’s wordt vergemakkelijkt;

5. is zeer bezorgd over het feit dat er nog altijd mensen omkomen op de Middellandse Zee; 
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is van mening dat er een meer op de lange termijn gerichte benadering van opsporings- 
en reddingsoperaties nodig is, omdat opsporing en redding niet uitsluitend aan niet-
overheidsactoren kunnen worden overgelaten; is van mening dat de Commissie een 
wetgevingsvoorstel moet indienen voor de oprichting van een fonds voor opsporing en 
redding ter ondersteuning van opsporings- en reddingsacties in het Middellandse 
Zeegebied; stelt daarom voor om een nieuwe begrotingslijn voor dit fonds te creëren om 
het redden van levens te stimuleren en solidariteit tussen de lidstaten te tonen bij de 
uitvoering van opsporings- en reddingsoperaties in overeenstemming met het 
internationaal recht en de grondrechten, met inbegrip van het recht op leven en het 
beginsel van non-refoulement;

6. vreest dat de aanzienlijke bezuinigingen die zijn voorgesteld voor het programma inzake 
uitwisselingen, bijstand en opleiding voor de bescherming van de euro tegen 
valsemunterij (het Pericles IV-programma) het succes van het programma als geheel in 
gevaar zouden brengen; is van mening dat de financiering voor 2021 moet worden 
verhoogd tot 950 000 EUR om ervoor te zorgen dat het programma een zinvolle bijdrage 
kan leveren aan de bestrijding van eurovalsemunterij en daarmee verband houdende 
fraude;

7. neemt kennis van het voorstel om de kredieten van het Agentschap van de Europese Unie 
voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol) met 11,5 % te 
verhogen; vreest dat de ontwikkeling en de operationele activiteiten van Europol in 2021 
zullen worden belemmerd als het aantal statutaire personeelsleden niet wordt verhoogd; 
herinnert eraan dat Europol wordt gevraagd om de rechtshandhavingsautoriteiten van de 
lidstaten te ondersteunen met meer analyses en operationele bijstand, instrumenten en 
innovatie in het kader van zijn huidige mandaat en onlangs, op verzoek, nieuwe 
initiatieven heeft genomen, zoals het Europees Centrum voor financiële en economische 
criminaliteit en het innovatielab, waarvoor aanvullende financiering nodig is; benadrukt 
ook dat Europol zich moet aanpassen aan de toename van nieuwe activiteiten in de 
afgelopen jaren en aan de veranderingen in het criminele landschap tijdens de COVID-
19-uitbraak; verwacht dat de taken van Europol in 2021 verder zullen worden uitgebreid 
met de komende herziening van het mandaat van Europol, maar benadrukt dat een besluit 
over aanvullende financiering pas aan het einde van het wetgevingsproces kan worden 
genomen; is daarom van mening dat Europol overeenkomstig zijn verzoek 
184 900 000 EUR moet krijgen; vraagt dat nog eens 63 posten aan de personeelsformatie 
van Europol worden toegevoegd;

8. neemt nota van de geringe verhoging (3 %) van de vastleggings- en betalingskredieten 
van het Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van 
rechtshandhaving (Cepol); vraagt om een aanvullende verhoging van de financiering van 
10 400 000 EUR tot 16 264 976 EUR en 21 extra posten in de personeelsformatie van 
Cepol; is van oordeel dat de aanvullende middelen Cepol in staat moeten stellen om de 
opleidingen op het gebied van diversiteit te verbeteren en gelijke tred te houden met de 
eisen van de lidstaten;

9. is van mening dat de kleine verhoging van de financiering (+ 1,8 %) die wordt 
voorgesteld voor het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving 
(EMCDDA) niet zal volstaan om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die 
voortvloeien uit het statuut en de huurcontracten van het EMCDDA; benadrukt bovendien 
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dat het EMCDDA extra middelen moet krijgen om zijn operationele capaciteit volledig 
te kunnen inzetten en doeltreffend te kunnen reageren op de meest recente ontwikkelingen 
van het drugsfenomeen, met inbegrip van de gevolgen van de COVID-19-uitbraak; 
benadrukt dat de straatwaarde van drugs in Europa op 30 miljard EUR per jaar wordt 
geraamd; vraagt daarom dat de begroting van het EMCDDA wordt verhoogd tot 
18 100 000 EUR; 

10. vindt de voorgestelde verhoging van de kredieten voor het Agentschap van de Europese 
Unie voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust) onvoldoende gezien de 
uitdagingen waarmee Eurojust wordt geconfronteerd wat betreft de voortdurend 
toenemende werklast; vraagt dat Eurojust van 21 extra posten wordt voorzien en dat zijn 
begroting dienovereenkomstig wordt verhoogd tot 44 068 531 EUR; 

11. neemt kennis van de raming van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) dat het in zijn 
eerste operationele jaar informatie zal verwerken die overeenkomt met 4 300 zaken, naar 
aanleiding waarvan het ten minste 2 000 eigen strafrechtelijke onderzoeken zal voeren; 
verwacht dat de werklast de komende jaren verder zal toenemen tot 3 700 eigen 
strafrechtelijke onderzoeken in 2027, deels wegens het risico van toenemende fraude 
waardoor de financiële belangen van de Unie worden geschaad, dat inherent is aan de 
algehele stijging van de financiering van de Unie in het kader van het volgende MFK en 
het herstelplan; herinnert eraan dat het EOM een openbaar ministerie met bindende 
bevoegdheden is; neemt met grote bezorgdheid kennis van het lage financieringsniveau 
dat is voorgesteld in het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het 
begrotingsjaar 2021 en van het feit dat er slechts middelen beschikbaar worden gesteld 
voor de helft van het aantal personeelsleden waar het EOM om had verzocht; is van 
oordeel dat dit voorstel het vermogen van dit nieuwe orgaan om zijn taken op te nemen 
en invulling te geven aan zijn mandaat in aanzienlijke mate zou aantasten; benadrukt dat 
een aanzienlijke verhoging van de financiering tot 55 500 000 EUR nodig zal zijn om het 
EOM in staat te stellen te voldoen aan zijn wettelijke verplichting om een enorme 
hoeveelheid documenten te vertalen die aan rechters op nationaal niveau worden 
toegezonden, om de kosten van aanwerving en overige personeelskosten te dekken, en 
om het te voorzien van de gevraagde 140 gedelegeerde Europese aanklagers en 
219 personeelsleden;

12. betreurt dat de begroting van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten 
(FRA) met 0,4 % is verlaagd; dringt erop aan dat de vastleggings- en betalingskredieten 
voor het FRA worden verhoogd tot 24 679 000 EUR om het FRA in staat te stellen 
kwalitatief hoogwaardig werk te blijven leveren dat nuttig is gebleken voor de 
beleidsvorming van de Unie; acht het noodzakelijk het FRA te steunen bij zijn extra 
inspanningen om toezicht te houden op de grondrechten tijdens de COVID-19-crisis, met 
name met het oog op een mogelijke tweede golf in 2021; vraagt dat 4 posten worden 
toegevoegd aan de personeelsformatie van het FRA; benadrukt dat het FRA zonder 
toereikende financiële en personele middelen mogelijk niet in staat zal zijn om projecten 
uit te voeren die in vastgestelde behoeften voorzien en om adequaat toezicht te houden 
op de grondrechten in de Unie, waarmee het bijdraagt aan de bestrijding van discriminatie 
en racisme, de verdediging van de grondrechten, ook aan de buitengrenzen van de Unie, 
en de ondersteuning van gerechtigheid en de rechten van slachtoffers;

13. benadrukt het belang van geïntegreerd grensbeheer om de werking en verdere integratie 
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van het Schengengebied te waarborgen; wijst op de gevolgen van de COVID-19-uitbraak 
op dat gebied; wijst op de rol van het Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex) 
bij de coördinatie en ontwikkeling van een geïntegreerd grensbeheer; merkt op dat de 
voorgestelde financiering van Frontex voor 2021 lager is dan in het financieel 
memorandum bij het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de Europese grens- en kustwacht1, waardoor het 
vermogen van Frontex om tegen 2024 een Europees permanent korps van 10 000 grens- 
en kustwachten op te richten, in gevaar komt; onderstreept dat de begroting van Frontex 
de afgelopen jaren weliswaar al aanzienlijk is verhoogd, maar dat er nog steeds 
buitengewone middelen nodig zijn; vraagt dat de begroting voor 2021 wordt verhoogd tot 
804 268 491 EUR om Frontex in staat te stellen zijn permanente korps op te bouwen en 
op te leiden en eigen uitrusting aan te schaffen, zodat het met succes en tijdig kan worden 
ingezet om de lidstaten operationele ondersteuning te verlenen aan de buitengrenzen; 
benadrukt dat bij deze taak de grondrechten moeten worden geëerbiedigd en stelt voor 
om de extra middelen ook te gebruiken om de toezichthouders voor de grondrechten van 
Frontex te versterken en om mensenlevens te redden op zee;

14. is ingenomen met de voorgestelde verhoging van de vastleggings- en betalingskredieten 
voor het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO) met 16,5 %, maar 
betreurt dat het aantal posten in de personeelsformatie niet dienovereenkomstig is 
verhoogd; vraagt daarom dat de personeelsformatie van het EASO met 50 extra posten 
wordt versterkt; benadrukt dat extra personeel nodig zal zijn als de nieuwe verordening 
inzake het Asielagentschap van de Europese Unie wordt vastgesteld; herinnert eraan dat 
de operationele activiteiten van het EASO de afgelopen jaren aanzienlijk zijn toegenomen 
wat betreft de aanpak van de migratiedruk en de ondersteuning van de lidstaten bij de 
opvang van asielzoekers en de behandeling van asielprocedures, met name in hotspots 
aan de buitengrenzen van de Unie; wijst erop dat het EASO ook een aantal nieuwe taken 
heeft gekregen op het gebied van herplaatsing na ontscheping; benadrukt dat het extra 
personeel de activiteiten in het veld, de ontwikkeling en verstrekking van opleidingen, 
informatie en analyses, praktische instrumenten, bestuurlijke activiteiten en 
administratieve functies zal versterken terwijl de nationale migratie- en asielstelsels onder 
druk blijven staan door het grote aantal asielaanvragen;

15. neemt nota van de verlaging met 5 % van de vastleggingskredieten en de verhoging met 
12 % van de betalingskredieten voor het Agentschap van de Europese Unie voor het 
operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid 
en recht (eu-LISA); wijst op de belangrijke rol van eu-LISA bij het opzetten van het EES, 
het Etias en het Ecris-TCN, bij het beheer van en het toezicht op Eurodac, VIS en SIS en 
bij het interoperabel maken van de IT-systemen om te zorgen voor een snellere 
verstrekking van kwalitatief hoogwaardige gegevens aan autoriteiten voor grensbeheer 
en rechtshandhaving; vraagt dat er, zoals eu-LISA heeft gevraagd, 14 extra 
personeelsleden worden toegewezen ter ondersteuning van de beveiliging van 
informatienetwerken en databanken, de uitbreiding van de operationele locaties van 
eu-LISA en de activiteiten van de raad van bestuur;

16. herinnert eraan dat onafhankelijke en kwaliteitsvolle onderzoeksjournalistiek, door 
kwaliteitsvolle, op feiten gebaseerde informatie te verstrekken, desinformatie te 

1 COM(2018)0631.
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bestrijden, burgers bewuster te maken en wanpraktijken of misdrijven aan het licht te 
brengen, een essentieel onderdeel vormt van een goed functionerende democratie; 
benadrukt dat de journalistiek overal in de Unie voor grote uitdagingen staat, met name 
een gebrek aan financiële middelen, waardoor haar onafhankelijkheid en voortbestaan in 
gevaar zijn; vraagt om een nieuwe voorbereidende actie die voortbouwt op het 
succesvolle IJ4EU-proefproject van 2018 en een noodsteunfonds opricht om journalisten 
in de hele Unie te helpen beschermen en de productie van kwaliteitsvolle onafhankelijke 
journalistieke inhoud in het algemeen belang te ondersteunen, zodat het vertrouwen van 
het publiek in onafhankelijke media behouden blijft.
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