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21.10.2015 A8-0298/1 

Ändringsförslag  1 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 2 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

2. Europaparlamentet betonar att unionen 

för närvarande står inför ett antal allvarliga 

nödsituationer, särskilt den aldrig tidigare 

skådade migrations- och flyktingkrisen. 

Parlamentet är övertygat om att de 

nödvändiga ekonomiska resurserna måste 

anslås i unionens budget för att hantera de 

politiska utmaningarna och göra det 

möjligt för unionen att med största möjliga 

skyndsamhet och högsta prioritet uppnå 

resultat och effektivt ta itu med dessa 

kriser. Parlamentet inser att migrations- 

och flyktingkrisen inte kan lösas enbart 

med hjälp av ekonomiska resurser och att 

det krävs en övergripande strategi för att 

hantera såväl krisens interna som externa 

dimension. Parlamentet anser att 

exceptionella tider kräver exceptionella 

åtgärder och att det krävs ett kraftfullt 

politiskt åtagande för att säkerställa nya 

anslag för detta ändamål. 

2. Europaparlamentet betonar att unionen 

för närvarande står inför ett antal allvarliga 

nödsituationer, särskilt den aldrig tidigare 

skådade migrations- och flyktingkrisen. 

Parlamentet är övertygat om att de 

nödvändiga ekonomiska resurserna måste 

anslås i unionens budget för att hantera de 

politiska utmaningarna och göra det 

möjligt för unionen att med största möjliga 

skyndsamhet och högsta prioritet uppnå 

resultat och effektivt ta itu med dessa 

kriser. Parlamentet inser att migrations- 

och flyktingkrisen inte kan lösas enbart 

med hjälp av ekonomiska resurser och att 

det krävs en övergripande strategi för att 

hantera såväl krisens interna som externa 

dimension. Parlamentet anser att 

exceptionella tider kräver exceptionella 

åtgärder och att det krävs ett kraftfullt 

politiskt åtagande för att säkerställa nya 

anslag för detta ändamål. Parlamentet 

understryker i detta sammanhang att 

solidaritet är en grundläggande princip i 

EU-budgeten. Parlamentet är bekymrat 

över att solidariteten i flyktingkrisen är 

ojämnt fördelad i medlemsstaterna. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

lägga fram ett förslag om hur EU-

budgeten kan få medlemsstaterna att välja 

en mer balanserad strategi som bygger på 

solidaritet. 
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21.10.2015 A8-0298/2 

Ändringsförslag  2 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 31 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

31. Europaparlamentet påminner om att 

budgetförslaget innehöll förstärkningar på 

området säkerhet och migration, bland 

annat 150 miljoner euro för omplacering av 

40 000 personer som behöver 

internationellt skydd, vilket innebär att 

kommissionen överskrider taket för denna 

rubrik med 124 miljoner euro och att den 

föreslår ett motsvarande utnyttjande av 

flexibilitetsinstrumentet. Parlamentet 

välkomnar att rådet har enats om principen 

att utnyttja flexibilitetsinstrumentet för 

detta syfte. Parlamentet konstaterar dock 

att det krävs en långsiktig finansieringsplan 

för hanteringen av flyktingkrisen och att en 

sådan också bör hanteras inom ramen för 

översynen av den fleråriga budgetramen. 

31. Europaparlamentet påminner om att 

budgetförslaget innehöll förstärkningar på 

området säkerhet och migration, bland 

annat 150 miljoner euro för omplacering av 

40 000 personer som behöver 

internationellt skydd, vilket innebär att 

kommissionen överskrider taket för denna 

rubrik med 124 miljoner euro och att den 

föreslår ett motsvarande utnyttjande av 

flexibilitetsinstrumentet. Parlamentet 

välkomnar att rådet har enats om principen 

att utnyttja flexibilitetsinstrumentet för 

detta syfte. Parlamentet konstaterar dock 

att det krävs en långsiktig finansieringsplan 

för hanteringen av flyktingkrisen, bland 

annat inrättandet av en sök- och 

räddningsfond, och att en sådan också bör 

hanteras inom ramen för översynen av den 

fleråriga budgetramen. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/3 

Ändringsförslag  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Vladimír Maňka 

för S&D-gruppen 

 

Betänkande A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016 – alla avsnitt 

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

Förslag till resolution 

Punkt 90 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

90. Europaparlamentet upprepar på nytt att 

det för att säkerställa tillräckligt stöd till 

ledamöterna i samband med deras 

parlamentariska verksamhet, är nödvändigt 

att hitta en ny balans mellan ackrediterade 

parlamentsassistenter och lokala 

assistenter. Parlamentet noterar att 

generalsekreteraren har lagt fram ett 

förslag för presidiet för att uppnå detta 

mål. Parlamentet beklagar att presidiet 

ännu inte har fattat något beslut i denna 

fråga. Parlamentet anser att en 

övergångsperiod bör tillämpas vid 

genomförandet av revideringen av de 

nuvarande reglerna. Parlamentet förväntar 

sig att det slutliga beslutet kommer att 

träda i kraft senast i juli 2016, det vill säga 

slutdatumet för övergångsperioden. 

90. Europaparlamentet noterar att de nya 

bestämmelserna om assistentstödet till 

ledamöterna håller på att utarbetas. 

Parlamentet upprepar på nytt att det för att 

säkerställa tillräckligt stöd till ledamöterna 

i samband med deras parlamentariska 

verksamhet, är nödvändigt att hitta en ny 

balans mellan ackrediterade 

parlamentsassistenter och lokala 

assistenter. Parlamentet uppmanar därför 

generalsekreteraren att före utgången av 

2015 lägga fram ett förslag till beslut som 

bland annat behandlar följande frågor:  

 − en begränsning av antalet lokala 

assistenter per ledamot samtidigt som de 

särskilda villkoren för utövandet av 

ledamöternas mandat i olika 

medlemsstater respekteras, 

 − en reglering av hur ersättningen 

fördelas mellan lokala och ackrediterade 

assistenter, 

 − en reform av det nuvarande systemet 

med ett lönetak för lokala assistenter för 

att på längre sikt närma sig principen 
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”lika lön för likvärdigt arbete”, 

 − införande av en minimilön och ett 

maximitak för lönen för lokala assistenter 

i olika medlemsstater, 

 − inbegripande av de nationella 

delegationernas nuvarande personal i 

stadgan för ackrediterade 

parlamentsassistenter. 

 Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att vidta alla åtgärder 

som krävs för att se till att ledamöternas 

praktikanter har rätt till stipendier som de 

kan klara sig på samt socialt skydd, och 

att parlamentets avdelningar kontrollerar 

att dessa bestämmelser iakttas. 

Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren att införa en 

obligatorisk utbildning om respekt och 

värdighet på arbetsplatsen för 

ledamöterna och deras assistenter. 

Parlamentet anser att en övergångsperiod 

bör tillämpas vid genomförandet av 

revideringen av de nuvarande reglerna. 

Parlamentet uppmanar 

generalsekreteraren och presidiet att så 

snart som möjligt och senast i februari 

2016 rapportera till budgetutskottet om de 

reviderade bestämmelserna, det vill säga i 

god tid före utarbetandet av parlamentets 

budgetberäkning för budgetåret 2017. 

Parlamentet förväntar sig att det slutliga 

beslutet kommer att träda i kraft senast i 

juli 2016. 

Or. en 

 

 


