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FÖRSLAG 

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och 

inrikes frågor att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet gläds över att kommissionen antagit en ambitiös europeisk agenda för 

migrationsfrågorna. Parlamentet beklagar att Europeiska rådet, utöver sina uttalanden, inte 

uppvisar samma ambitionsnivå och inte förmår verka till stöd för kommissionen. 

2. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag som syftar till inrättande av en 

mekanism för att under åren 2016 och 2017 omplacera 40 000 personer, till en total 

kostnad av 240 000 000 EUR. Parlamentet stöder ansträngningarna av vissa 

medlemsstater som har accepterat att ta emot det antal personer som kommissionen 

föreslagit, och i vissa fall ännu fler, samtidigt som parlamentet beklagar att antalet 40 000 

ännu inte uppnåtts på grund av vissa medlemsstaters bristande vilja. 

3. Europaparlamentet välkomnar även kommissionens rekommendation om ett 

vidarebosättningsprogram, och de extra 50 000 000 EUR som anslagits för detta för åren 

2015 till 2016. Parlamentet framhåller att det anslagna beloppet bör svara mot faktiska 

behov utifrån framtida migrationsströmmar och att det därför bör anpassas därefter. 

4. Europaparlamentet är positivt till att asyl-, migrations- och integrationsfonden fått en 

ökning på 57 000 000 EUR i det femte förslaget till ändringsbudget för 2015 och mer än 

169 000 000 EUR (171 900 000 EUR med omfördelningen) i budgetförslaget för 2016. 

Inom ramen för dessa fonder ökar de medel som ska gå till att stärka och utveckla ett 

gemensamt europeiskt asylsystem med mer än 174 000 000 EUR (161 694 285 EUR med 

omfördelningen), men parlamentet måste dessvärre ändå konstatera att anslagen för att 

stödja legal migration, integration och förbättrade strategier för ett rättvist och effektivt 

återvändande minskar med nära 5 000 000 EUR (+ 9 985 847 EUR med omfördelningen). 

5. Europaparlamentet ber kommissionen att göra en så exakt bedömning som möjligt av hur 

mycket som behövs för asyl-, migrations- och integrationsfonden fram till 2020, och 

därefter lägga fram ett förslag till ökade anslag under rubrik 3 och, om det behövs, en 

anpassad fördelning av anslagen mellan de olika programmen för genomförandet av 

fonden, i samband med den översyn av budgetplanen som ska göras före utgången av 

2016. Parlamentet understryker vidare att denna finansiering måste ge ett reellt europeiskt 

mervärde och inte bara stödja redan befintliga nationella program. 

6. Europaparlamentet uttrycker sin avsikt att ändra kontoplanen för asyl-, migrations- och 

integrationsfonden för att öka insynen och skapa bättre kontroll över fördelningen av de 

årliga anslagen mellan de olika programmen och över fondens genomförande. Parlamentet 

önskar att det i framtiden ska finnas större utrymme för flexibilitet i fonden. 

7. Europaparlamentet välkomnar att budgetförslaget för 2016 ökar anslagen till 

gränsförvaltningsbyrån Frontex med 41 245 000 EUR. Parlamentet önskar tillförlitliga 

uppgifter om kostnaderna för operation Triton och Poseidon. Parlamentet beklagar att 

avtalet mellan Frontex och polska staten om byråns säte ännu elva år efter inrättandet i 

Warszawa inte har undertecknats, vilket gör att Frontex medarbetare inte kan arbeta under 
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bästa möjliga förhållanden. Kommissionen uppmanas ge mer information om förslaget till 

ändring av Frontex mandat när det gäller att organisera migranternas återvändande. 

8. Europaparlamentet konstaterar att rådet inte skurit i huvudposterna i asyl-, migrations- och 

integrationsfonden och fonden för inre säkerhet under rubrik 3, men understryker att en 

ökning skulle behövas. Parlamentet kritiserar dock minskningarna av budgetposten för 

migration och asyl inom finansieringsinstrumentet för utvecklingssamarbete (-200 000 

EUR i åtagandebemyndiganden och -5 miljoner EUR i betalningsbemyndiganden) och av 

budgetposten för fattigdomsbekämpning såväl för Medelhavsländer (-50 miljoner EUR i 

betalningsbemyndiganden) som för det östliga partnerskapet (-12 miljoner EUR i 

betalningsbemyndiganden) och mer allmänt för föranslutningsinstrumentet. Parlamentet 

anser att de föreslagna nedskärningarna är kontraproduktiva för den allmänna 

förvaltningsstrategin för framtida migrationsströmmar. 

9. Europaparlamentet lyfter fram den viktiga roll som Europeiska stödkontoret för asylfrågor 

(Easo) kommer att behöva spela i framtiden i samband med asylhanteringen. 

Europaparlamentet konstaterar att den ökning av kontorets personal med fyra personer 

som föreslås i det femte förslaget till ändringsbudget inte alls är tillräcklig, och att 

minskningen av kontorets medel i budgetförslaget för 2016 fullständigt strider mot de 

verkliga behoven i dagsläget (inkomster som avsatts för ett särskilt ändamål ej 

medräknade). 

10. Europaparlamentet lyfter fram Europols roll i bekämpandet av människohandel och mer 

specifikt dess verksamhet i kampen mot kriminella nätverk, vilket kräver ytterligare 

personal inom minst tre nyinrättade kritiska områden. Parlamentet påpekar att tillägget av 

endast tre personer i tjänsteförteckningen inte räcker för att Europol ska kunna fullgöra 

dessa ytterst krävande uppgifter, och att de medel som beviljats i 2016 års budgetförslag 

inte ger tillräckliga resurser för att uppgifterna ska kunna utföras på ett adekvat sätt. 

11. Europaparlamentet begär att Rif-myndigheterna inte ska få minskad personal eller utsättas 

för automatiska omfördelningar av personalen. Det behövs en verklig strategi på 

medellång och lång sikt för dessa myndigheter. 

12. Europaparlamentet välkomnar den ökning som föreslås i budgetförslaget för 2016 för asyl 

och invandring, Parlamentet poängterar att outnyttjade pengar kan överföras till andra 

budgetposter för att hantera oförutsedda utmaningar och utvecklingsförlopp enligt vad 

som anges i den europeiska migrationsagendan. 

13. Europaparlamentet anser att det krävs sträng kontroll av hur alla invandringsrelaterade 

medel använts, med särskild hänvisning till förfarandena för upphandling och 

underentreprenad, med tanke på de olika fall av bedrägerier och misshushållning som 

förekommit i medlemsstaterna. 
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