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Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor har fått i 
uppdrag att lägga fram ett yttrande för ditt utskott inom ramen för det aktuella förfarandet.

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

om de allmänna riktlinjerna för utarbetandet av budgeten för 2022, avsnitt III – 
kommissionen

(2020/2265(BUI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 106a i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 
av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av 
förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 
1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 
283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, 
Euratom) nr 966/20121,

– med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 2020/2093 av den 17 december 
2020 om den fleråriga budgetramen för 2021–20272 och de gemensamma förklaringar 
som parlamentet, rådet och kommissionen enats om i detta sammanhang3, samt de 
därmed sammanhängande ensidiga förklaringarna4,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2020 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i 
budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en 
färdplan för införandet av nya egna medel5,

– med beaktande av rådets beslut (EU, Euratom) nr 2020/2053 av den 14 december 2020 
om systemet för Europeiska unionens egna medel och om upphävande av beslut (EU, 
Euratom) nr 2014/3356, 

– med beaktande av rådets förordning (EU) nr 2020/2094 av den 14 december 2020 om 
inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja 
återhämtningen efter covid-19-krisen7,

1 EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.
2 EUT L 433I, 22.12.2020, s. 11.
3 EUT C 444I, 22.12.2020.
4 Antagna texter, P9_TA(2020)0357, bilaga II.
5 EUT L 433I, 22.12.2020, s. 28.
6 EUT L 424, 15.12.2020, s. 1.
7 EUT L 433I, 22.12.2020, s. 23.



AL\1226130SV.docx 3/9 PE689.589v02-00

SV

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2092 
av den 16 december 2020 om en generell villkorlighetsordning för skydd av 
unionsbudgeten8,

– med beaktande av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 20219 och de 
gemensamma uttalanden, bifogade till budgeten, som parlamentet, rådet och 
kommissionen enats om,

– med beaktande av rådets slutsatser av den ... om budgetriktlinjerna för 2022 
(00000/2021),

– med beaktande av artikel 93 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0000/2021), och av följande 
skäl:

På rätt spår igen: 2022 års budget för återhämtning från covid-19-krisen 

1. Med tanke på den osäkerhet som råder om de ekonomiska utsikterna, som inte förväntas 
återhämta sig till nivån före pandemin under 2022, och det tvingande behovet av en 
snabb återhämtning från de ekonomiska och sociala skador som orsakas av covid-19-
pandemin, anser Europaparlamentet att unionens budget för 2022 bör spela en ännu mer 
avgörande roll för att säkerställa en positiv och påtaglig inverkan på medborgarnas liv 
och bidra till att upprätthålla den europeiska ekonomin, stimulera investeringar och 
stödja skapandet av arbetstillfällen, samtidigt som lika möjligheter garanteras för alla i 
hela unionen, samt underlätta minskningen av ekonomiska, sociala, territoriella och 
generationsrelaterade skillnader.

2. Europaparlamentet har därför för avsikt att upprätta en framåtblickande budget som 
kommer att vara avgörande för återhämtningsprocessen och göra det möjligt för 
unionen att stimulera investeringar och ta itu med arbetslösheten, främja den digitala 
och gröna omställningen, förbättra den unga generationens livsutsikter, med särskild 
uppmärksamhet på unga personer i utsatta situationer, och ta itu med demografiska 
utmaningar samt säkerställa en säker och gynnsam miljö för EU-medborgarna. 
Parlamentet anser att dessa prioriteringar är avgörande för att upprätthålla 
återhämtningen och lägga grunden för en mer motståndskraftig union. 

2a. Europaparlamentet konstaterar att utöver de många fördelar som återhämtningsplanen 
kommer att medföra för medlemsstaterna och EU-medborgarna finns det alltid en risk 
för att brottslingar förskingrar medel som var avsedda till att rädda arbetstillfällen och 
stödja den lagliga ekonomin i Europa. Parlamentet anser att kampen mot bedrägerier 
mot EU:s budget, korruption, penningtvätt och kriminell finansiering bör stärkas under 
2022.

En dynamisk ekonomi för att främja investeringar och bekämpa arbetslösheten

8 EUT L 433I, 22.12.2020, s. 1.
9 EUT L xx, ....



PE689.589v02-00 4/9 AL\1226130SV.docx

SV

3. Europaparlamentet påminner om att små och medelstora företag förblir ryggraden i den 
europeiska ekonomin och fortsätter att spela en avgörande roll för att skapa 
sysselsättning och tillväxt. Parlamentet understryker vikten av ett tillräckligt finansierat 
program för den inre marknaden för att öka småföretagens konkurrenskraft genom 
utveckling av digitala färdigheter och entreprenörsfärdigheter. Parlamentet understryker 
dessutom InvestEU-programmets potential att mobilisera hållbara, innovativa och 
sociala investeringar, men även att tillhandahålla kapitalstöd till små och medelstora 
företag som påverkats negativt av krisen.

4. Europaparlamentet betonar det fortsatta behovet av att investera i forskning och 
innovation, särskilt för att EU ska vara en drivkraft i den gröna och digitala 
omställningen. Parlamentet understryker i detta sammanhang de särskilda fördelarna 
med Horisont Europa och anser att det är mycket viktigt att ge små och medelstora 
företag tillräckligt stöd till forskning och innovation så att de aktivt kan delta i dessa 
enorma utmaningar.

5. Europaparlamentet stöder helhjärtat regionalpolitiken som det främsta 
investeringsinstrumentet i EU:s budget som möjliggör ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning och som en av hörnstenarna i återhämtningen. Parlamentet framhåller 
dess roll när det gäller att uppnå EU:s strategiska mål, såsom sysselsättning, grön 
ekonomi och innovation, och som en drivkraft för en mer inkluderande och hållbar 
union.

6. Europaparlamentet bekräftar betydelsen av och potentialen hos programmet EU för 
hälsa, som inom ramen för den nya fleråriga budgetramen blev det största 
hälsoprogrammet som någonsin finansierats genom EU:s budget. Parlamentet förväntar 
sig att synergieffekterna kommer att stärkas mellan alla EU-program som 
tillhandahåller ytterligare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn, såsom ESF+, 
Eruf, Horisont Europa och det digitala Europa. 

Hantera utmaningarna i samband med den gröna och digitala omställningen 

7. Europaparlamentet betonar att den digitala klyftan snabbt måste överbryggas och att 
Europas digitala omvandling måste skyndas på – ett behov som förstärkts av covid-19-
krisen. Parlamentet betonar vikten av synergier mellan EU-program för att skapa 
gynnsamma förutsättningar för att påskynda marknadsspridningen av banbrytande 
teknik och innovationer. Parlamentet anser att programmet för ett digitalt Europa är 
avgörande för att förbättra Europas konkurrenskraft i den globala digitala ekonomin och 
uppnå teknisk suveränitet. Parlamentet förväntar sig att detta program kommer att öka 
investeringarna i högpresterande datorsystem, artificiell intelligens och cybersäkerhet i 
EU samt främja avancerade digitala färdigheter i hela ekonomin och samhället. 
Parlamentet betonar i detta avseende att alla algoritmer eller applikationer som 
utvecklas eller används måste respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de 
uttrycks i stadgan om de grundläggande rättigheterna, inbegripet rätten till integritet 
och icke-diskriminering.

8. Europaparlamentet betonar EU-budgetens centrala roll för att säkerställa den europeiska 
gröna givens framgång och en rättvis övergång till en mer hållbar och resilient ekonomi. 
Parlamentet betonar särskilt behovet av att se till att det finns tillräckliga resurser för 
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den nya tillväxtstrategin, så att unionen kan fullgöra sina åtaganden samtidigt som man 
ser till att ingen hamnar på efterkälken, och har för avsikt att noga övervaka 
genomförandet av strategin i budgeten för 2022. Parlamentet understryker i detta 
sammanhang att en modern och resilient EU-infrastruktur är avgörande för att återställa 
konkurrenskraften och bygga upp EU:s strategiska oberoende. Parlamentet erkänner 
därför mervärdet av Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och EU:s 
rymdprogram. 

Bättre framtidsutsikter för den unga generationen och hantering av demografiska 
utmaningar

9. Europaparlamentet understryker att ungdomarna, i synnerhet unga personer i utsatta 
situationer, precis som i efterdyningarna av finanskrisen 2008, återigen drabbas särskilt 
hårt av konsekvenserna av covid-19-krisen. Parlamentet framhåller därför att alla 
finansieringsmöjligheter bör utforskas fullt ut för att säkerställa ungdomarnas 
integration på arbetsmarknaden och bättre livsutsikter för dem.

10. Europaparlamentet insisterar på att unionen inte kan hitta en hållbar väg till 
återhämtning utan sin unga generation. Parlamentet påpekar i detta sammanhang att det 
är oerhört viktigt att öka de ekonomiska resurserna till unionsprogram såsom Erasmus+, 
vars framgångar när det gäller att bredda utbildnings- och sysselsättningsmöjligheterna i 
hela unionen är odiskutabla. Parlamentet framhåller programmets potential att främja 
kvalitet, innovation och entreprenörskap på ett inkluderande sätt.

11. Europaparlamentet betonar att hållbara och långsiktiga lösningar måste hittas för att 
framgångsrikt bekämpa strukturella demografiska utmaningar och minska 
kompetensflykten i landsbygdsområden, avlägsna områden och mindre utvecklade 
områden i EU. Parlamentet betonar behovet av ekonomiska resurser för att återuppliva 
områden med en avtagande befolkning och bidra till att förse en åldrande befolkning i 
Europa med lämpligt stöd i form av tillgång till hälso- och sjukvård, rörlighet och 
offentliga tjänster. Parlamentet framhåller behovet av att inrätta lämpliga strukturer för 
att studera trender och föreslå åtgärder för att på lämpligt sätt ta itu med de 
demografiska förändringarna. 

Förvalta yttre gränser och migrationsströmmar, tillhandahålla internationellt skydd och 
säkerställa en säker och gynnsam miljö för alla

12. Europaparlamentet anser att enskildas grundläggande rättigheter, ekonomisk tillväxt och 
välstånd, inre säkerhet, förvaltning av EU:s yttre gränser, ett väl fungerande 
Schengenområde och fri rörlighet inom EU är direkt kopplade till varandra. 
Parlamentet insisterar på att en effektiv förvaltning av de yttre gränserna måste vara 
förenlig med unionsrätten och internationell rätt, och särskilt respektera rätten till asyl 
och principen om ”non-refoulement”. Parlamentet påminner om det brådskande 
behovet av att inrätta oberoende övervakningsmekanismer för att förhindra 
kränkningar av de grundläggande rättigheterna vid de yttre gränserna. Parlamentet 
noterar den viktiga roll som Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) 
spelar och dess nyligen utökade mandat. Parlamentet noterar vidare Olafs och 
Europeiska ombudsmannens utredningar av Frontex och parlamentets beslut att inrätta 
en arbetsgrupp inom utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 
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inrikes frågor för att övervaka och utreda förvaltningen av Frontex och dess 
verksamhet. Parlamentet understryker att ökade budgetanslag till Frontex måste 
åtföljas av en motsvarande ökning av ansvarsskyldigheten och transparensen och 
villkoras av byråns åtagande att följa unionsrätten. Parlamentet understryker att 
budgetanslagen till Frontex för 2022 måste överensstämma med dessa överväganden. 
Parlamentet betonar behovet av ytterligare integration av Schengenområdet på grundval 
av objektiva kriterier samt av att återupprätta den fria rörligheten och avskaffa 
kontrollerna vid de inre gränserna. Parlamentet betonar vikten av kraftfulla EU-
investeringar på området för inre säkerhet i syfte att säkerställa ökad respekt och 
efterlevnad av de grundläggande rättigheterna inom ramen för EU:s brottsbekämpande 
och rättsliga insatser mot gränsöverskridande brottshot och för att främja 
informationsutbyte.

12a. Europaparlamentet noterar att den fleråriga budgetramen 2021–2027 avsätter högre 
belopp än tidigare år för genomförandet av migrations- och integrationspolitiken. 
Parlamentet efterlyser effektiva nationella program och unionsprogram som stärker det 
gemensamma europeiska asylsystemet, främjar laglig migration och integration, 
inbegripet säkra och lagliga vägar, bekämpar människohandel och främjar både ett 
värdigt återvändande för personer och frivilliga återvändanden. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att säkerställa ett stabilt finansiellt anslag för att 
garantera ett lämpligt mottagande och registrering av flyktingar och asylsökande, en 
snabb handläggning av asylansökningar och en effektiv integrering av migranter, 
asylsökande och flyktingar. Parlamentet noterar att gränspassagerna vid EU:s yttre 
gränser har minskat med 13 % jämfört med 2020, bland annat till följd av pandemin, 
medan antalet pågående asylansökningar, 876 200 i november 2020, fortfarande är 
mycket högt, vilket kräver större ansträngningar för att minska detta antal. Parlamentet 
framhåller de förändrade mönstren i migrationsrutterna, särskilt Atlantrutten, med en 
ökning på 889 % av antalet nyanlända till Kanarieöarna under 2020. Parlamentet 
begär utökade åtgärder för att hjälpa de medlemsstater där koncentrationen av 
migranter och asylsökande är större, såsom Grekland, Italien, Malta, Spanien och 
Cypern, och uppmanar kommissionen att avsätta ökade resurser för att garantera 
solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna. Parlamentet är 
djupt bekymrat över den fortsatta förlusten av människoliv på Medelhavet på grund av 
bristen på fungerande sök- och räddningskapacitet. Parlamentet anser att sök- och 
räddningsinsatser är ett statligt ansvar som inte kan överlåtas till enbart icke-statliga 
aktörer. Parlamentet uppmanar kommissionen att omedelbart inrätta en fond till stöd 
för inrättandet av ett EU-uppdrag för sök- och räddningsinsatser på Medelhavet. 
Parlamentet kräver att mer resurser avsätts för sök- och räddningsinsatser för att 
undvika tragiska förluster av människoliv till havs. Parlamentet betonar än en gång 
behovet av en detaljerad fördelning av budgetanslagen genom att budgetposter 
säkerställs för varje specifikt mål på området migration och asyl.

13. Europaparlamentet framhåller behovet av tillräcklig finansiering, bemanning och 
personalutbildning för alla byråer och organ som är verksamma på området för 
grundläggande rättigheter, asyl, säkerhet, rättvisa och integrerad gränsförvaltning för att 
de ska kunna fullgöra sitt utökade ansvar och samtidigt säkerställa skyddet av enskildas 
grundläggande rättigheter, särskilt inom ramen för deras verksamhet.  
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14. Europaparlamentet anser att EU måste öka sina insatser för att ta itu med säkerhetshot 
såsom terrorism, radikalisering, våldsam extremism, människosmuggling, 
narkotikahandel eller cyberbrottslighet och hybridhot inom Europa. Parlamentet anser 
att anslagen bör återspegla hotens föränderliga karaktär, såsom ökningen av 
högerextremism och hanteringen av de bakomliggande orsakerna, och möjliggöra en 
bättre samordning av dessa program på EU-nivå. Parlamentet välkomnar den strategi 
för en säkerhetsunion som kommissionen presenterade den 24 juli 2020 och kräver 
tillräcklig finansiering av dess handlingsplaner. Parlamentet konstaterar att pandemin 
har medfört nya brottsliga utmaningar. 

14a. Europaparlamentet betonar vikten av ett korrekt genomförande och en operativ 
förvaltning av EU:s stora it-system inom området med frihet, säkerhet och rättvisa (in- 
och utresesystemet, Etias, Ecris-TCN, Eurodac, VIS, SIS).

15. Europaparlamentet understryker EU:s ansvar att se till att unionen har tillräckliga 
resurser för att hantera krisens geopolitiska konsekvenser och säkerställa en säker och 
stabil global miljö.

Främja demokratin, rättsstatsprincipen och grundläggande rättigheter

15a. Europaparlamentet uttrycker djup oro över den betydande försämringen av 
rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna, inbegripet 
rättsväsendets oberoende, maktdelning, kampen mot korruption och konstnärlig och 
akademisk frihet samt mediefrihet i vissa medlemsstater. Parlamentet efterlyser därför 
en avsevärd förstärkning av den finansiering som avsätts för att säkerställa skyddet av 
dessa grundläggande principer. Parlamentet välkomnar i detta avseende 
handlingsplanen för demokrati. Parlamentet välkomnar vidare det löpande och 
omfattande arbete som utförs av byrån för grundläggande rättigheter när det gäller 
medlemsstaternas lagstiftning och praxis på dessa områden. Parlamentet anser att 
budgetanslagen bör återspegla behovet av att säkerställa stöd för det civila samhällets 
deltagande i den offentliga debatten och beslutsfattandet, särskilt i samband med 
konferensen om Europas framtid, liksom behovet av att övervaka kränkningar av 
grundläggande rättigheter och garantera journalisters, konstnärers, lärares och 
akademikers säkerhet.

15b. Europaparlamentet påminner om att oberoende undersökande journalistik är en viktig 
del av en välfungerande demokrati, genom att den tillhandahåller faktabaserad 
information av god kvalitet, bekämpar desinformation, ökar medvetenheten bland 
medborgarna och avslöjar missförhållanden eller brott. Parlamentet betonar att 
journalistiken i Europa står inför allvarliga utmaningar, särskilt en brist på ekonomiska 
resurser, som därför hotar dess oberoende och överlevnad. Parlamentet efterlyser 
ambitiösa finansieringsprogram i EU-budgeten på detta område.

15c. Europaparlamentet framhåller att det nya programmet för medborgare, jämlikhet, 
rättigheter och värden är av strategisk betydelse för att stärka demokratin, jämlikheten 
och rättsstaten i EU och det europeiska medborgarskapet. Parlamentet noterar att det 
omfattar en ny del om unionens värden som ger ekonomiskt stöd till organisationer i det 
civila samhället som är verksamma på lokal, regional och transnationell nivå för att 
främja rättigheter och därigenom också stärka skyddet och främjandet av unionens 
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värden och respekten för rättsstatsprincipen samt bidra till demokratisk dialog, 
transparens och god förvaltning, även vid krympande utrymme för det civila samhället. 
Parlamentet framhåller dessutom vikten av finansiering för att bättre främja 
jämställdhet, bekämpa könsrelaterat våld och främja kvinnors rättigheter, inbegripet 
sexuella och reproduktiva rättigheter och hbtqi-personers rättigheter i alla 
medlemsstater. Parlamentet påminner vidare om att programmet Rättsliga frågor 
omfattar ett specifikt mål avsett att stödja och främja juridisk utbildning, i syfte att 
främja en gemensam kultur i rättsligt, juridiskt och rättsstatligt hänseende. Parlamentet 
påminner också om att juridisk utbildning även bör bidra till att öka medvetenheten om 
diskriminering och de effekter som digitaliseringen av straffrättsliga system har på de 
grundläggande rättigheterna. Parlamentet begär att finansieringen av dessa program 
ska spenderas jämnt under perioden för den fleråriga budgetramen och uppmanar till 
full användning av årliga medel för de särskilda mål som lyfts fram.

Särskilda och övergripande frågor i 2022 års budget

16. Europaparlamentet förväntar sig, inför antagandet av 2022 års budget, att den fulla 
potentialen i paketet med den fleråriga budgetramen kommer att omsättas i praktiken 
och avser att noga övervaka genomförandet av alla delar av den överenskommelse som 
nåtts. Parlamentet bekräftar vikten av en fungerande villkorlighetsmekanism för 
rättsstatsprincipen helt i linje med den nyligen antagna förordningen om den generella 
villkorlighetsordningen för skydd av EU:s budget och ett snabbt genomförande, som 
trädde i kraft den1 januari 2021. Parlamentet påminner om att 2022 kommer att vara 
det första tillämpningsåret för de programspecifika justeringarna enligt artikel 5 i 
förordningen om den fleråriga budgetramen, bland annat när det gäller anslagen för 
EU:s flaggskeppsprogram som ska finansieras genom den nya bötesbaserade 
mekanismen.

17. Europaparlamentet betonar att efter det sena antagandet av den fleråriga budgetramen 
2021–2027 försenades lanseringen av EU:s flaggskeppsprogram såsom Erasmus+, 
Horisont Europa samt finansieringen av den gröna given och digitaliseringsstrategierna 
avsevärt. Parlamentet förväntar sig därför att allt görs för att se till att alla nya EU-
program är fullt operativa under 2022 och insisterar på behovet av att säkerställa att 
inget EU-program möjliggör massiv övervakning och diskriminerande praxis. 
Parlamentet påminner i detta sammanhang om parlamentets, rådets och kommissionens 
gemensamma uttalande om hanteringen av effekterna av covid-19-krisen i de 
gemensamma slutsatserna om budgeten för 2021, där särskild uppmärksamhet ägnas åt 
de sektorer i ekonomin som drabbats hårdast av krisen, såsom små och medelstora 
företag, turistbranschen och hotell- och restaurangbranschen, samt de människor som 
drabbats hårdast av krisen.    

18. Europaparlamentet förväntar sig dessutom en tillräcklig nivå på 
betalningsbemyndigandena i 2022 års budget, både för de nya programmen och för 
slutförandet av tidigare program, särskilt mot bakgrund av de högre förväntade 
betalningsbehoven på sammanhållningsområdet, och för att säkerställa att unionens 
budget ger nödvändiga ekonomiska incitament.

19. Europaparlamentet betonar att EU:s budget kommer att stärkas avsevärt genom 
Europeiska unionens återhämtningsinstrument under 2022, och att minst 60 % av dess 
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totala anslag kommer att anslås inom de olika programmen före utgången av 2022. 
Parlamentet är dock oroat över det försenade inledandet av upp- och 
utlåningstransaktionerna inom ramen för detta instrument, eftersom det nya beslutet om 
egna medel, som ger tillstånd för dessa transaktioner, ännu inte har trätt i kraft. 
Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att ytterligare påskynda 
ratificeringsprocessen för den nya förordningen om egna medel, så att inte 
återhämtningen försenas. 

20. Europaparlamentet understryker att unionens budget för 2022 kommer att utgöra en bro 
mellan det första och det andra steget i färdplanen mot införandet av nya egna medel. 
Parlamentet betonar i detta avseende behovet av ett smidigt genomförande så att nya 
egna medel åtminstone täcker utgifterna för återbetalningen av 
återhämtningsinstrumentet.

20a. Europaparlamentet är djupt oroat över bristen på resurser till vissa av EU:s byråer och 
organ som är verksamma på området för rättsliga och inrikes frågor (RIF), vilket 
kommer att påverka deras förmåga att fullt ut uppfylla sina mandat. Parlamentet 
påminner om de utökade uppgifter som tilldelats dessa byråer och organ. Parlamentet 
efterlyser ordentlig finansiering och bemanning av EU:s byråer och organ på RIF-
området. Parlamentet påpekar att ett antal av dessa byråer och organ kan behöva ökad 
finansiering och mer personal i lämpliga rekryteringskategorier under 2022 för att de 
ska kunna fullgöra sina uppdrag. Parlamentet upprepar sitt krav på ytterligare åtgärder 
för att förbättra utbildningen inom brottsbekämpande myndigheter så att de kan fullgöra 
sina uppgifter på ett effektivt sätt, samt utbildning om strategier för att bekämpa rasism 
och diskriminering och för att förebygga, identifiera och förbjuda rasprofiler och etnisk 
profilering och våld. Parlamentet insisterar dock på att en effektiv, transparent och jämn 
könsfördelning i förvaltningen av RIF-byråerna är en förutsättning för ökad 
finansiering, särskilt full respekt för de grundläggande rättigheterna, och att alla RIF-
byråer måste följa EU-rätten och internationell rätt och återspegla EU:s värderingar i sitt 
arbete.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och revisionsrätten.


