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Utkast på delar av Partnerskapsöverenskommelsen för perioden
2021-2027
Polismyndigheten lämnar följande synpunkter på det remitterade utkastet.
Synpunkterna lämnas utifrån Polismyndighetens uppdrag som förvaltande
myndighet för Fonden för inre säkerhet (ISF)1.
Förslag på tillägg till texten om ISF
I texten som beskriver synergier mellan fonderna i Partnerskapsöverenskommelsen och Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) nämns att det finns
synergier mellan AMIF och instrumentet för gränsförvaltning och visering
(BMVI). BMVI finansierar utveckling av gränsövervakningssystem som bidrar
till bekämpning av gränsöverskridande brottslighet, terrorism, människosmuggling och människohandel, områden som är prioriterade inom ISF. Polismyndigheten föreslår därför att synergierna mellan ISF och BMVI likaledes lyfts fram i
texten om ISF.
Polismyndigheten ser även att det finns möjliga synergier mellan ISF och AMIF
samt instrumentet för tullkontrollutrustning (CCEI). AMIF finansierar t.ex. utveckling av Eurodac2, ett system för jämförelse av fingeravtryck och CCEI finansierar tullutrustning. Både Eurodac och tullutrustning kan främja gränsöverskridande polissamarbete och användas vid bekämpning av grov och organiserad
brottslighet. Mot denna bakgrund anser Polismyndigheten att ett tillägg med detta
innehåll bör införas i texten om ISF.
Polismyndigheten konstaterar slutligen att fondens omfattning anges i euro och att
motsvarande uppgifter inte redovisas för övriga fonder och program.

1

Synpunkterna begränsas till avsnittet som behandlar synergier och överlappning mellan fonderna i Partnerskapsöverenskommelsen och andra unionsfonder under rubriken “Complementarities and synergies between the funds covered by the Partnership Agreement and other
Union instruments – Article 8(b)(iii) CPR”.
2
Rådets förordning (EG) nr 2725/2000 av den 11 december 2000 om inrättande av Eurodac
för jämförelse av fingeravtryck för en effektiv tillämpning av Dublinkonventionen.
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Förslag på tillägg med text om BMVI
BMVI ska bidra till att genomföra en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de
yttre gränserna och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen. Det övergripande målet för instrumentet är att bidra till en hög säkerhetsnivå i EU. Genom instrumentet finansieras insatser och åtgärder i den nationella
strategin för en europeisk integrerad gränsförvaltning (IBM-strategin) och insatser
som genomför och vidareutvecklar den gemensamma viseringspolitiken.

För att BMVI:s syften och mål ska kunna uppnås på ett effektivt sätt krävs en
väl fungerande samverkan med närliggande fonder och instrument. Det gäller
framför allt ISF, vars målgrupp och mål delvis tangerar BMVI. Utvecklingen av
gränsövervakningssystem kan bidra till arbetet med den inre säkerheten, motverka
människosmuggling och människohandel samt bidra till att bekämpa den organiserade brottsligheten. Polismyndigheten ser även möjliga synergier mellan BMVI
och AMIF, särskilt vid utvecklingen av interoperabilitet mellan it-system samt i
samband med åtgärder som förbättrar viseringsprocessen och därmed främjar laglig migration. Polismyndigheten vill också peka på att det kan finnas synergier
mellan BMVI och CCEI.
Mot denna bakgrund kan övervägas att komplettera texten med ett tillägg som
belyser det ovan sagda.

Detta yttrande har beslutats av juristen Tony Back efter föredragning av juristen Per Luthander.
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