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11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 2 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

2. fremhæver, at Unionen i øjeblikket står 

over for en række alvorlige nødsituationer, 

navnlig den hidtil usete migrations‑  og 

flygtningekrise; er overbevist om, at de 

nødvendige finansielle ressourcer skal 

findes i Unionens budget med henblik på at 

matche de politiske udfordringer og gøre 

det muligt for Unionen så hurtigt som 

overhovedet muligt og som en prioritet at 

reagere effektivt på disse kriser; har 

forståelse for, at migrations- og 

flygtningekrisen ikke kan løses med 

finansielle ressourcer alene, og at der er 

behov for en samlet tilgang for at håndtere 

dens interne og eksterne dimensioner; 

mener, at ekstraordinære situationer kræver 

ekstraordinære foranstaltninger, og at der 

er behov for en stærk politisk vilje for at 

sikre nye bevillinger til dette formål; 

2. fremhæver, at Unionen i øjeblikket står 

over for en række alvorlige nødsituationer, 

navnlig den hidtil usete migrations‑  og 

flygtningekrise; er overbevist om, at de 

nødvendige finansielle ressourcer skal 

findes i Unionens budget med henblik på at 

matche de politiske udfordringer og gøre 

det muligt for Unionen så hurtigt som 

overhovedet muligt og som en prioritet at 

reagere effektivt på disse kriser; har 

forståelse for, at migrations- og 

flygtningekrisen ikke kan løses med 

finansielle ressourcer alene, og at der er 

behov for en samlet tilgang for at håndtere 

dens interne og eksterne dimensioner; 

mener, at ekstraordinære situationer kræver 

ekstraordinære foranstaltninger, og at der 

er behov for en stærk politisk vilje for at 

sikre nye bevillinger til dette formål; 

understreger i denne forbindelse, at 

solidaritet er et grundlæggende princip i 

EU-budgettet; er bekymret over, at 

solidaritet under flygtningekrisen viser sig 

på en uensartet måde i medlemsstaterne; 

anmoder Kommissionen om at fremlægge 

et forslag til, hvordan EU-budgettet kan 

incitere medlemsstaterne i retning mod en 

mere afbalanceret tilgang til solidaritet; 

Or. en 
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Punkt 31 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

31. minder om, at budgetforslaget 

indeholdt forhøjelser på området for 

sikkerhed og migration, herunder en 

bevilling på 150 mio. EUR til flytningen af 

40 000 personer med behov for 

international beskyttelse, hvilket har fået 

Kommissionen til at overskride loftet for 

dette udgiftsområde med 124 mio. EUR og 

til at foreslå tilsvarende anvendelse af 

fleksibilitetsinstrumentet; glæder sig over, 

at Rådet har accepteret princippet om at 

anvende fleksibilitetsinstrumentet til dette 

formål; konstaterer imidlertid 

nødvendigheden af en langsigtet 

finansieringsplan for at reagere på 

flygtningekrisen og er af den opfattelse, at 

dette ligeledes bør håndteres gennem 

revisionen af FFR; 

31. minder om, at budgetforslaget 

indeholdt forhøjelser på området for 

sikkerhed og migration, herunder en 

bevilling på 150 mio. EUR til flytningen af 

40 000 personer med behov for 

international beskyttelse, hvilket har fået 

Kommissionen til at overskride loftet for 

dette udgiftsområde med 124 mio. EUR og 

til at foreslå tilsvarende anvendelse af 

fleksibilitetsinstrumentet; glæder sig over, 

at Rådet har accepteret princippet om at 

anvende fleksibilitetsinstrumentet til dette 

formål; konstaterer imidlertid 

nødvendigheden af en langsigtet 

finansieringsplan for at reagere på 

flygtningekrisen, herunder oprettelse af en 

eftersøgnings- og redningsfond, og er af 

den opfattelse, at dette ligeledes bør 

håndteres gennem revisionen af FFR; 

Or. en 



 

AM\1076634DA.doc  PE570.904v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

21.10.2015 A8-0298/3 

Ændringsforslag  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

for S&D-Gruppen 

 

Betænkning A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Den Europæiske Unions almindelige budget for 2016 – alle sektioner 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Forslag til beslutning 

Punkt 90 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

90. gentager, at det med henblik på at sikre 

tilstrækkelig støtte til, at medlemmerne kan 

udføre deres parlamentariske aktiviteter, er 

nødvendigt at finde en ny balance mellem 

akkrediterede parlamentariske assistenter 

og lokale assistenter; konstaterer, at 

generalsekretæren har fremlagt en 

forslag for Præsidiet med henblik på at nå 

dette mål; beklager, at Præsidiet indtil nu 

ikke har truffet en afgørelse i denne 

henseende; er af den opfattelse, at en 

overgangsperiode bør overholdes, når 

revisionen af de nuværende regler 

gennemføres; forventer, at den endelige 

afgørelse senest vil træde i kraft fra juli 

2016, hvor overgangsperioden udløber; 

90. noterer sig, at de nye regler for 

parlamentarisk assistance i øjeblikket er 

under forberedelse; gentager, at det med 

henblik på at sikre tilstrækkelig støtte til, at 

medlemmerne kan udføre deres 

parlamentariske aktiviteter, er nødvendigt 

at finde en ny balance mellem 

akkrediterede parlamentariske assistenter 

og lokale assistenter; anmoder derfor 

generalsekretæren om inden udgangen af 

2015 at forelægge Præsidiet et forslag til 

afgørelse, der bl.a. omfatter følgende 

spørgsmål:  

 – begrænsning af antallet af lokale 

assistenter pr. medlem, samtidig med at de 

specifikke betingelser for udøvelsen af 

medlemmernes mandat i forskellige 

medlemsstater respekteres 

 – regulering af fordelingen af 

godtgørelser mellem de lokale og de 

akkrediterede parlamentariske assistenter 

 – reform af det nuværende lønloftssystem 

for lokale assistenter med et langsigtet 

perspektiv om at komme tættere på 

princippet om "lige løn for lige arbejde" 

 – indførelse af en mindsteløn og en 
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maksimumsgrænse for aflønning af 

lokale assistenter i forskellige 

medlemsstater 

 – at lade personalet i nationale 

delegationer være omfattet af statutten for 

Parlamentets akkrediterede assistenter; 

 opfordrer generalsekretæren til at træffe 

alle nødvendige foranstaltninger for at 

sikre, at praktikanter, der arbejder for 

medlemmerne, har ret til et stipendium, 

man kan leve af, og til social beskyttelse, 

og at gennemførelsen af de nævnte regler 

kontrolleres af Parlamentets 

tjenestegrene; opfordrer 

generalsekretæren til at indføre 

obligatoriske kurser om respekt og 

værdighed på arbejdspladsen for 

medlemmerne og deres assistenter; er af 

den opfattelse, at en overgangsperiode bør 

overholdes, når revisionen af de nuværende 

regler gennemføres; opfordrer 

generalsekretæren og Præsidiet til at 

rapportere til Budgetudvalget om de deraf 

følgende reviderede regler hurtigst muligt 

og senest i februar 2016, i rimelig tid 

inden forberedelsen af Parlamentets 

budgetoverslag for regnskabsåret 2017; 

forventer, at den endelige afgørelse senest 

vil træde i kraft i juli 2016; 

Or. en 

 

 


