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Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens utfästelse att inte 

omfördela anslag från budgeten för externt 

humanitärt bistånd. Kommissionen föreslår 

att man ska finansiera den första 

delutbetalningen inom detta nya instrument 

genom att återföra anslag från asyl-, 

migrations- och integrationsfonden vilka 

redan avsåg att garantera att bördorna 

fördelas mellan medlemsstaterna när det 

gäller att ta hand om flyktingarna. 

Parlamentet tror inte att hela beloppet kan 

täckas genom omfördelning utan att detta 

påverkar resultaten i samband med asyl-, 

migrations- och integrationsfonden som 

inte kan undgå att komma i ett pressat läge 

i år, och som kan behöva ytterligare 

förstärkning om omplaceringsplanen ska 

kunna följas i full omfattning. Därför 

betraktar parlamentet dessa 100 miljoner 

EUR som en tidig betalning av anslag, 

vilken måste kompenseras vid ett senare 

tillfälle. Det finns ingen marginal kvar 

under rubrik 3, och 

flexibilitetsmekanismen har redan 

använts i sin helhet för 2016. Därför är 

parlamentet positivt till att man så snart 

som möjligt utnyttjar marginalen för 

oförutsedda utgifter för det återstående 

beloppet för innevarande år, och 

uppmanar kommissionen att presentera 

4. Europaparlamentet välkomnar 

kommissionens utfästelse att inte 

omfördela anslag från budgeten för externt 

humanitärt bistånd. Parlamentet beklagar 

att kommissionen föreslår att man ska 

finansiera den första delutbetalningen inom 

detta nya instrument genom att återföra 

anslag från asyl-, migrations- och 

integrationsfonden, vilka redan avsåg att 

garantera att bördorna fördelas mellan 

medlemsstaterna när det gäller att ta hand 

om flyktingarna. Parlamentet anser att hela 

beloppet bör täckas genom omfördelning 

från mindre relevanta budgetposter utan 

att detta påverkar resultaten i samband med 

asyl-, migrations- och integrationsfonden 

som inte kan undgå att komma i ett pressat 

läge i år, och som kan behöva ytterligare 

förstärkning om omplaceringsplanen ska 

kunna följas i full omfattning. Parlamentet 

anser att det under alla omständigheter 

kommer att bli ofrånkomligt med en 

höjning av taket i rubrik 3 för att beakta 

alla behov i samband med flykting- och 

migrationskrisen. 
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ett förslag om detta. Parlamentet förutser 

att det kommer att bli ofrånkomligt med en 

höjning av taket i rubrik 3 för att beakta 

alla behov i samband med flykting- och 

migrationskrisen. 

Or. en 

 

 


