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och inrikes frågor över förslaget till ändringsbudget nr 7 till 2015 års 

allmänna budget och över förslaget om tagande i anspråk av 

flexibilitetsmekanismen på grund av migrationssituationen 

(COM(2015)0485 och COM(2015)0486) 

 

 

Till ordföranden 

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor välkomnar 

förslaget till ändringsbudget nr 7 till 2015 års allmänna budget Hantera flyktingkrisen: 

omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan 

(COM(2015)0485) och förslaget till beslut om tagande i anspråk av flexibilitetsmekanismen 

för omedelbara budgetåtgärder inom ramen för den europeiska migrationsagendan 

(COM(2015)0486). 

 

Dessa dokument innehåller förslag om en förstärkning av katastrofbiståndet inom ramen för 

asyl-, migrations- och integrationsfonden med 80 miljoner euro och fonden för inre säkerhet 

med 20 miljoner euro. Vidare föreslås en ytterligare ökning av personalresurserna med 

120 nya tjänster inom tre byråer: 60 tjänster till Frontex, 30 tjänster till 

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) och 30 tjänster till Europol under 2015. Det 

föreslås även en ytterligare förstärkning för ett antal externa åtgärder (ytterligare 

finansieringsåtaganden för det europeiska grannskapsinstrumentet och en ökning av 

betalningarna för humanitärt bistånd). 

 

Utskottet välkomnar den ytterligare förstärkningen av katastrofbiståndet inom ramen för 

asyl-, migrations– och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet i budgeten för 2015, 

med syftet att finansiera ansökningar som inkommit från flera medlemsstater. Medlemsstater 

dit många migranter kommer för närvarande bör kunna erhålla sådant stöd som ett uttryck för 

solidaritet mellan EU-medlemsstaterna i enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget. 

 

Utskottet välkomnar även de nya tjänsterna inom Frontex, Easo och Europol, då det länge 

beklagat personalbristen inom dessa byråer som ständigt åläggs ytterligare uppgifter. När det 

gäller Easo anser utskottet dock att denna byrå bör få ännu mer personal än vad 

kommissionen föreslår. Easo har i uppgift att inta en nyckelroll i genomförandet av det 

gemensamma europeiska asylsystemet. Den senaste politiska utvecklingen har tydligt visat att 

det fortfarande återstår mycket att göra på detta område. 

 

Utskottet håller med om att kommissionens förslag måste behandlas snabbt, så att 

finansieringen och de ytterligare personalresurserna kan tillgängliggöras redan under 2015. 

Samtidigt uppmanar utskottet kommissionen eftertryckligen att börja förbereda en översyn av 

den relevanta lagstiftningen, särskilt om asyl-, migrations- och integrationsfonden samt den 

fleråriga budgetramen för 2014–2020. 
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