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Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet betonar att 

betydande, men ändå otillräckliga, 

budgetmedel har använts för att hantera de 

ursprungliga orsakerna till flykting- och 

migrationskrisen genom ett förstärkande av 

särskilda EU-program under rubrik 4. 

Parlamentet påminner om de åtgärder som 

vidtagits, såsom omfördelningarna av 

medel till migrations- och 

flyktingrelaterade åtgärder med 170 

miljoner euro under 2015, beviljandet 2016 

av ytterligare 130 miljoner euro inom 

rubrik 4 för migrations- och 

flyktingrelaterade åtgärder samt 

omfördelningen av 430 miljoner euro inom 

instrumentet för stöd inför anslutningen, 

finansieringsinstrumentet för 

utvecklingssamarbete och det europeiska 

grannskapsinstrumentet. Parlamentet 

påminner även om att kommissionen, för 

att hantera migrations- och flyktingkrisens 

yttre dimension, har presenterat flera olika 

förslag som påverkar EU:s budget, som 

exempelvis inrättandet av EU:s 

förvaltningsfonder (Madad-fonden och 

förvaltningsfonden för nödåtgärder i 

Afrika, med en uppskattad budgetpåverkan 

på 570 miljoner euro respektive 405 

miljoner euro) samt faciliteten för 

flyktingar i Turkiet där 1 miljard euro ska 

avsättas från EU:s budget, eventuell 

12. Europaparlamentet betonar att 

betydande, men ändå otillräckliga, 

budgetmedel har använts för att hantera de 

ursprungliga orsakerna till flykting- och 

migrationskrisen genom ett förstärkande av 

särskilda EU-program under rubrik 4. 

Parlamentet påminner om de åtgärder som 

vidtagits, såsom omfördelningarna av 

medel till migrations- och 

flyktingrelaterade åtgärder med 170 

miljoner euro under 2015, beviljandet 2016 

av ytterligare 130 miljoner euro inom 

rubrik 4 för migrations- och 

flyktingrelaterade åtgärder samt 

omfördelningen av 430 miljoner euro inom 

instrumentet för stöd inför anslutningen, 

finansieringsinstrumentet för 

utvecklingssamarbete och det europeiska 

grannskapsinstrumentet. Parlamentet 

påminner även om att kommissionen, för 

att hantera migrations- och flyktingkrisens 

yttre dimension, har presenterat flera olika 

förslag som påverkar EU:s budget, som 

exempelvis inrättandet av EU:s 

förvaltningsfonder (Madad-fonden och 

förvaltningsfonden för nödåtgärder i 

Afrika, med en uppskattad budgetpåverkan 

på 570 miljoner euro respektive 405 

miljoner euro) samt faciliteten för 

flyktingar i Turkiet där 1 miljard euro ska 

avsättas från EU:s budget, eventuell 
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ytterligare finansiering ej medräknad. 

Parlamentet betonar att ytterligare 

belastning på unionsbudgeten kommer att 

uppstå på grund av andra planerade 

åtgärder som meddelats av kommissionen, 

som ”London pledge”, eller på grund av 

händelser som toppmötet mellan EU och 

Turkiet den 18 mars 2016. Parlamentet 

betonar att ytterligare kommande 

budgetmedel bör göra det möjligt att också 

integrera de mest sårbara migranterna, 

särskilt kvinnor, barn och hbti-personer. 

Parlamentet oroas dock av att EU på grund 

av problemens omfattning kommer att 

behöva vidta ytterligare åtgärder. 

ytterligare finansiering ej medräknad. 

Parlamentet betonar att ytterligare 

belastning på unionsbudgeten kommer att 

uppstå på grund av andra planerade 

åtgärder som meddelats av kommissionen, 

som ”London pledge”, eller på grund av 

händelser som toppmötet mellan EU och 

Turkiet den 18 mars 2016. Parlamentet 

betonar att ytterligare kommande 

budgetmedel bör göra det möjligt att också 

integrera de mest sårbara migranterna, 

särskilt kvinnor och barn. Parlamentet 

oroas dock av att EU på grund av 

problemens omfattning kommer att behöva 

vidta ytterligare åtgärder. 

Or. en 
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Förslag till resolution 

Rubrik 19 och punkt 51 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

Villkor för att säkra EU:s grundläggande 

rättighet 

utgår 

51. Europaparlamentet insisterar på att 

alla länder bör ta sitt fulla ansvar för 

flyktingkrisen och beslutet om den 

särskilda omfördelningsmekanismen. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

införa en finansiell bonus–

malusmekanism för medlemsstaternas 

fullgörande eller inte av sina åtaganden 

enligt åtgärder som antagits av EU. 

Parlamentet vidhåller att alla finansiella 

bidrag till följd av påföljder mot en 

medlemsstat som inte respekterar dessa 

åtgärder bör gå tillbaka till EU-budgeten 

som extra intäkter. 

 

Or. en 

 

 


