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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 beklagar djupt att de föreslagna åtagandebemyndigandena för 
programmet för medborgare, jämlikhet, rättigheter och värden på 90 600 000 EUR är 
mycket lägre än vad parlamentet ursprungligen begärde, och innebär en minskning med 
9,9 % jämfört med 2020. Parlamentet begär i linje med sin ståndpunkt, som antogs vid 
första behandlingen den 17 april 2019, att åtagandebemyndigandena ska ökas till 
265 000 000 EUR och att en ny budgetpost ska inrättas för att ”Främja och skydda 
unionens värden” (120 022 637 EUR i åtagandebemyndiganden). I enlighet med den 
partiella överenskommelse som nåtts med rådet vill parlamentet se att 
åtagandebemyndigandena under budgetposten för Daphne höjs till 35 030 020 EUR och 
att 27 340 504 EUR av detta belopp öronmärks för kampen mot könsrelaterat våld 
genom inrättandet av underposten ”Förebygga och bekämpa alla former av könsrelaterat 
våld mot kvinnor och flickor och våld i hemmet”. Parlamentet vill också se en ökning 
av åtagandebemyndigandena för budgetposten ”Främja medborgarnas engagemang och 
deltagande i unionens demokratiska liv” till 70 604 598 EUR, att namnet på 
budgetposten ”Främja jämlikhet och rättigheter” ändras till ”Främja jämlikhet, 
rättigheter och jämställdhet” och att ett belopp på 10 252 689 EUR anslås till ”Främja 
jämställdhet och jämställdhetsintegrering” genom att det inrättas en ny underpost.

2. Europaparlamentet noterar den lilla ökningen med 0,5 % av åtagande- och 
betalningsbemyndigandena för programmet Rättsliga frågor. Parlamentet begär 
i enlighet med sin ståndpunkt om finansieringsramen för programmet Rättsliga frågor, 
som ingår i dess resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 
2021–2027, att detta program ska få ytterligare anslag under 2021 på totalt 
6 800 000 EUR, så att det totala beloppet uppgår till 50 500 000 EUR. Parlamentet 
betonar att rättsligt samarbete, rättslig utbildning och effektiv tillgång till rättslig 
prövning bör stärkas med hjälp av unionens relevanta byråer med ansvar för rättsliga 
och inrikes frågor.

3. Europaparlamentet är bekymrat över minskningen av åtagandebemyndigandena för 
asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif) jämfört med 2020 med tanke på det 
ständiga trycket från de nationella asylmyndigheterna, brister när det gäller 
ett ordentligt mottagande av asylsökande och förseningar i asylförfarandena 
i medlemsstaterna. Parlamentet efterlyser en ökning med 14 % av åtagande- och 
betalningsbemyndigandena för Amif för att tillhandahålla tillräckliga resurser. 

4. Europaparlamentet vill också se att det inrättas separata budgetposter för den framtida 
asyl-, migrations- och integrationsfonden och det framtida instrumentet för 
gränsförvaltning och visering för vart och ett av de specifika målen för dessa program, 
för att säkerställa tillräcklig finansiering för programmens alla mål och göra den årliga 
fördelningen av medel mer begriplig och transparent, vilket underlättar granskningen av 
programmens genomförande.
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5. Europaparlamentet är djupt bekymrat över den fortsatta förlusten av människoliv på 
Medelhavet. Parlamentet anser att en mer långsiktig strategi för sök- och 
räddningsinsatser är nödvändig eftersom sök- och räddningsinsatser inte kan uteslutande 
överlåtas på icke-statliga aktörer. Parlamentet anser att kommissionen bör lägga fram 
ett lagstiftningsförslag om inrättande av en sök- och räddningsfond för att stödja sök- 
och räddningsinsatser i Medelhavet. Parlamentet föreslår därför att det inrättas en ny 
budgetpost för denna fond för att uppmuntra till att rädda liv och visa solidaritet mellan 
medlemsstaterna vid genomförandet av sök- och räddningsinsatser i enlighet med 
internationell rätt och grundläggande rättigheter, inbegripet rätten till liv och principen 
om non-refoulement. 

6. Europaparlamentet är bekymrat över att de betydande nedskärningar av anslagen som 
föreslås för handlingsprogrammet för utbyte, stöd och utbildning med avseende på 
skydd av euron mot förfalskning (Perikles IV-programmet) skulle kunna äventyra hela 
programmet. Parlamentet anser att anslagen för 2021 bör höjas till 950 000 EUR för att 
säkerställa att programmet på ett meningsfullt sätt kan bidra till kampen mot 
förfalskning av euron och liknande bedrägerier.

7. Europaparlamentet noterar förslaget att öka anslagen för Europeiska unionens byrå för 
samarbete inom brottsbekämpning (Europol) med 11,5 %. Parlamentet oroar sig för att 
Europols utveckling och operativa verksamhet under 2021 kommer att hindras om inte 
den fast anställda personalen utökas. Parlamentet påminner om att Europol uppmanas 
tillhandahålla fler analyser och ökat operativt stöd, verktyg och innovationer till 
medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter inom ramen för sitt nuvarande 
mandat, och att Europol på begäran nyligen har lanserat nya initiativ såsom det 
europeiska centrumet för finansiell och ekonomisk brottslighet och innovationslabbet, 
som kräver ytterligare medel. Parlamentet betonar också att Europol måste anpassa sig 
till den kraftiga ökningen av nya uppgifter under de senaste åren och till förändringarna 
i det kriminella landskapet under covid-19-utbrottet. Parlamentet förväntar sig att 
Europols uppgifter utökas ytterligare under 2021 i samband med den kommande 
revideringen av Europols mandat, men betonar att ett beslut om ytterligare finansiering 
kan fattas först i slutet av lagstiftningsprocessen. Parlamentet anser därför att Europol 
bör få 184 900 000 EUR i enlighet med sin begäran. Parlamentet begär att ytterligare 
63 tjänster ska läggas till i Europols tjänsteförteckning.

8. Europaparlamentet noterar den lilla ökningen med 3 % av åtagande- och 
betalningsbemyndigandena för Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän 
inom brottsbekämpning (Cepol). Parlamentet begär en ytterligare anslagsökning från 
10 400 000 EUR till 16 264 976 EUR och ytterligare 21 tjänster 
i Cepols tjänsteförteckning. Parlamentet anser att de ytterligare medlen skulle göra det 
möjligt för Cepol att öka utbildningsinsatserna på mångfaldsområdet och hålla jämna 
steg med medlemsstaternas efterfrågan.

9. Europaparlamentet anser att den lilla ökning av anslagen med 1,8 % som föreslås för 
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) inte 
kommer att vara tillräcklig för att uppfylla de rättsliga skyldigheter som följer av 
tjänsteföreskrifterna och centrumets hyresavtal. Parlamentet betonar dessutom att 
EMCDDA bör få ytterligare anslag så att centrumet fullt ut kan utnyttja sin operativa 
kapacitet och reagera effektivt på den senaste utvecklingen på narkotikaområdet, 
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inklusive effekterna av covid-19-utbrottet. Parlamentet betonar att försäljningsvärdet för 
narkotika i Europa uppskattas till 30 miljarder EUR per år. Parlamentet begär därför att 
EMCDDA:s budget ökas till 18 100 000 EUR. 

10. Europaparlamentet anser att den föreslagna ökningen av anslagen till 
Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust) är otillräcklig mot 
bakgrund av de utmaningar som Eurojust står inför när det gäller det ständigt ökande 
antalet ärenden. Parlamentet begär att Eurojust förses med ytterligare 21 tjänster och att 
dess budget ökas i enlighet med detta till 44 068 531 EUR. 

11. Europaparlamentet noterar Europeiska åklagarmyndighetens (Eppo) bedömning att 
Eppo kommer att behandla information som motsvarar 4 300 ärenden och som kommer 
att leda till minst 2 000 egna brottsutredningar under det första verksamhetsåret. 
Parlamentet förväntar sig att arbetsbördan kommer att öka ytterligare under de 
kommande åren och att upp till 3 700 egna brottsutredningar kommer att genomföras 
under 2027, delvis på grund av att risken för bedrägerier som riktar sig mot unionens 
ekonomiska intressen generellt kommer att öka som en följd av den totala ökningen av 
unionens medel i nästa fleråriga budgetram och i återhämtningsplanen. Parlamentet 
påminner om att Eppo är en åklagarmyndighet med tvingande befogenheter. 
Parlamentet är djupt oroat över den låga finansieringsnivå som föreslås i förslaget till 
Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 och över antalet anställda 
som endast utgör hälften av Eppos begäran. Parlamentet anser att ett sådant förslag 
avsevärt skulle påverka den nya myndighetens förmåga att inleda sin verksamhet och 
fullgöra sitt mandat. Parlamentet betonar att en betydande ökning av anslagen till 
55 500 000 EUR kommer att krävas för att Eppo ska kunna uppfylla sin rättsliga 
skyldighet att översätta en stor mängd handlingar som överlämnas till domare på 
nationell nivå, och för att täcka utgifter för rekrytering och personal, och för att Eppo 
ska kunna få de 140 europeiska delegerade åklagare och 219 anställda som man har 
begärt.

12. Europaparlamentet beklagar minskningen med 0,4 % av budgeten för 
Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA). Parlamentet begär med 
eftertryck att FRA:s åtagande- och betalningsbemyndiganden ökas till 24 679 000 EUR 
för att FRA ska kunna fortsätta att tillhandahålla arbete av hög kvalitet som har visat sig 
vara användbart för utformningen av unionens politik. Parlamentet anser att det är 
nödvändigt att stödja FRA i dess extra insatser för att övervaka de grundläggande 
rättigheterna under covid-19-krisen, särskilt med tanke på en eventuell andra våg under 
2021. Parlamentet begär att 4 tjänster ska läggas till i FRA:s tjänsteförteckning. 
Parlamentet betonar att utan tillräckliga ekonomiska resurser och personalresurser 
kanske FRA inte kan genomföra projekt som motsvarar de behov som identifierats, och 
i tillräcklig utsträckning övervaka de grundläggande rättigheterna i unionen, bidra till 
bekämpandet av diskriminering och rasism, försvara grundläggande rättigheter, även 
vid unionens yttre gränser, samt ge stöd till rättsväsendet och brottsoffers rättigheter.

13. Europaparlamentet betonar vikten av integrerad gränsförvaltning för att säkerställa 
Schengenområdets funktion och ytterligare integration. Parlamentet framhåller 
effekterna av covid-19-utbrottet på detta område. Parlamentet framhåller den roll som 
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) spelar när det gäller att samordna 
och utveckla en integrerad gränsförvaltning. Parlamentet noterar att den föreslagna 
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finansieringsnivån för Frontex för 2021 ligger under finansieringsöversikten 
i kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk 
gräns- och kustbevakning20211, vilket äventyrar Frontex förmåga att tillhandahålla 
en europeisk permanent kår med 10 000 gräns- och kustbevakningstjänstemän senast 
2024. Parlamentet understryker att Frontex budget redan har ökat betydligt under de 
senaste åren, men att det fortfarande behövs exceptionella resurser. Parlamentet 
efterlyser en betydande budgetökning 2021 till 804 268 491 EUR för att Frontex ska 
kunna bygga upp och utbilda sin permanenta kår och köpa in egen utrustning, vilket 
skulle göra det möjligt att på ett framgångsrikt sätt och i rätt tid utnyttja den permanenta 
kåren och ge operativt stöd till medlemsstaterna vid de yttre gränserna. Parlamentet 
betonar att denna uppgift kräver respekt för de grundläggande rättigheterna och föreslår 
att de ytterligare resurserna också bör användas för att stärka Frontex övervakare av 
grundläggande rättigheter och för att rädda liv till sjöss.

14. Europaparlamentet välkomnar den föreslagna ökningen med 16,5 % av åtagande- och 
betalningsbemyndigandena för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo), men 
beklagar att antalet tjänster i tjänsteförteckningen inte har ökats i motsvarande grad. 
Parlamentet begär därför att Easos tjänsteförteckning förstärks med ytterligare 
50 tjänster. Parlamentet betonar att ytterligare personal kommer att behövas om den nya 
förordningen om Europeiska unionens asylbyrå antas. Parlamentet påminner om att 
Easos operativa verksamhet har ökat avsevärt de senaste åren för att hantera 
migrationstrycket och bistå medlemsstaterna i mottagandet av asylsökande och 
i asylförfarandena, särskilt i mottagningscentrumen vid unionens yttre gränser. 
Parlamentet betonar att Easo också har fått i uppdrag att utföra ett antal nya uppgifter 
med avseende på omplacering efter landstigning. Parlamentet betonar att den extra 
personalen kommer att stärka fältverksamheten, utveckling och tillhandahållande av 
utbildning, information och analyser, praktiska verktyg, styrningsåtgärder och 
förvaltningsuppgifter, samtidigt som trycket på de nationella migrations- och 
asylsystemen fortfarande är högt på grund av det stora antalet asylärenden.

15. Europaparlamentet noterar minskningen med 5 % av åtagandebemyndigandena och 
ökningen med 12 % av betalningsbemyndigandena för Europeiska unionens byrå för 
den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 
(eu-Lisa). Parlamentet framhåller eu-Lisas viktiga roll för inrättandet av in- och 
utresesystemet, Etias, Ecris-TCN-systemet och för förvaltningen och övervakningen av 
Eurodac, VIS och SIS samt för att göra it-systemen driftskompatibla för att säkerställa 
snabbare tillhandahållande av högkvalitativa uppgifter till 
gränsförvaltningsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter. Parlamentet begär 
i linje med eu-Lisas begäran ytterligare 14 tjänster till stöd för säkra informationsnät 
och databaser, utvidgningen av eu-Lisas verksamhetsplatser och styrelsens verksamhet.

16. Europaparlamentet påminner om att oberoende och undersökande journalistik av hög 
kvalitet, genom att tillhandahålla faktabaserad information av hög kvalitet, bekämpa 
desinformation, öka medvetenheten bland medborgarna och avslöja missförhållanden 
eller brott, är en viktig del av en välfungerande demokrati. Parlamentet betonar att 
journalistiken i hela unionen står inför allvarliga utmaningar, särskilt en brist på 
ekonomiska resurser, vilket hotar dess oberoende och överlevnad. Parlamentet efterlyser 

1 COM(2018)0631.
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en ny förberedande åtgärd som bygger på det framgångsrika IJ4EU-pilotprojektet från 
2018 och som syftar till att inrätta en fond för krisstöd för att hjälpa till att skydda 
journalister i hela unionen och stödja produktionen av oberoende journalistiskt innehåll 
av hög kvalitet och av allmänt intresse, för att på så sätt säkerställa allmänhetens 
fortsatta förtroende för oberoende medier.
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