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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, 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; 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 "Fremme og 
beskyttelse af Unionens værdier" (120 000 000 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 
37 100 000 EUR og til at øremærke 27 300 000 EUR heraf til bekæmpelsen af 
kønsbaseret vold ved at oprette en underkonto "Bekæmpelse af alle former for 
kønsbaseret vold"; opfordrer endvidere til at forhøje forpligtelsesbevillingerne til 
budgetposten "Fremme borgernes engagement og deltagelse i Unionens demokratiske 
liv" til 70 600 000 EUR, til at omdøbe budgetposten "Fremme ligestilling og 
rettigheder" til "Fremme ligestilling, rettigheder og kønsligestilling" samt til at 
øremærke 10 300 000 EUR til "Fremme ligestilling og kønsmainstreaming" ved at 
oprette en ny underkonto;

2. 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 
17 100 000 EUR og om opførelse af yderligere 23 stillinger i agenturets 
stillingsfortegnelse; understreger, at den yderligere finansiering, der anmodes om, vil 
gøre det muligt for agenturet at holde trit med medlemsstaternes stadigt voksende krav; 

3. noterer sig den lille forhøjelse (+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 Europa-Parlamentets 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; 

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

5. noterer sig forslaget om at forhøje bevillingerne til Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) med 11,5 %, samtidig med at antallet af 
vedtægtsomfattet personale forbliver uændret; minder om, at agenturet er forpligtet til at 
yde øget operationel støtte til medlemsstaterne og at det på anmodning for nylig har 
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iværksat nye initiativer, såsom Det Europæiske Center for Finansiel og Økonomisk 
Kriminalitet og innovationslaboratoriet, hvilket kræver yderligere finansiering; 
forventer, at agenturets opgaver vil blive udvidet yderligere i 2021 i forbindelse med 
den kommende revision af dets mandat; mener derfor, at agenturet bør tildeles 
184 900 000 EUR i overensstemmelse med dets anmodning; anmoder om, at der 
opføres yderligere 63 stillinger i agenturets stillingsfortegnelse;

6. understreger vigtigheden af integreret grænseforvaltning af de ydre grænser for at sikre 
Schengenområdets funktion; fremhæver den vigtige rolle, som Det Europæiske Agentur 
for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) spiller i denne henseende, og opfordrer til en 
betydelig forhøjelse af budgettet for 2021 til 838 000 000 EUR med henblik på at give 
agenturet mulighed for at opbygge og uddanne sit stående korps og indkøbe eget udstyr 
og dermed muliggøre en vellykket indsats og levering af operationel støtte til 
medlemsstaterne ved de ydre grænser;

7. noterer sig, at Den Europæiske Anklagemyndighed ("EPPO") skønner, at den i løbet af 
det første driftsår vil behandle oplysninger svarende til behandling af 4 300 sager og 
gennemførelse af 2 000 undersøgelser; forventer, at arbejdsbyrden vil blive øget 
yderligere i de kommende år; minder om, at EPPO er en anklagemyndighed med 
bindende kompetencer; bemærker med bekymring det lave finansieringsniveau i 
forslaget til EU's budget for 2021; understreger, at det er nødvendigt at forhøje 
finansieringen betydeligt til 55 000 000 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 at det er nødvendigt at forsyne den med de 
anmodede 140 europæiske delegerede anklagere og 219 medarbejdere; 

8. 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;

9. beklager nedskæringen af budgettet med 0,4 % til Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder; anmoder om, at agenturets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger i stedet forhøjes til 24 600 000 EUR; opfordrer til, at der opføres 
yderligere 2 AD6-stillinger og 2 kontraktansatte i ansættelsesgruppe IV på agenturets 
stillingsfortegnelse; understreger, at agenturet uden tilstrækkelige finansielle og 
personalemæssige ressourcer muligvis ikke kan gennemføre projekter, der modsvarer til 
de identificerede behov; 

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 
agenturet står over for med hensyn til digitalisering og den stadig stigende sagsmængde; 
anmoder om, at agenturet tildeles yderligere 17 stillinger, og at dets budget forhøjes til 
43 800 000 EUR i overensstemmelse hermed; 

11. glæder sig over forslaget om at forhøje forpligtelses- og betalingsbevillingerne til Det 
Europæiske Asylstøttekontor med 16,5 %, men beklager, at antallet af stillinger i 
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stillingsfortegnelsen ikke forhøjes tilsvarende; anmoder derfor om, at 
Asylstøttekontorets stillingsfortegnelse styrkes med yderligere 50 stillinger; minder om, 
at Asylstøttekontoret forventer at bevare personaleniveauet på det niveau, som det har 
anmodet om for 2021, i hele den nye programmeringsperiode, men understreger, at der 
vil blive behov for yderligere personale, hvis den nye forordning om Den Europæiske 
Unions Asylagentur vedtages; fremhæver, at det ekstra personale vil styrke 
feltoperationer, udvikling og levering af uddannelse, information og analyse, praktiske 
værktøjer, ledelsesaktiviteter og administrative funktioner.


