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KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet et forslag om oprettelse af Asyl- og 
Migrationsfonden som led i den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027. Fonden vil 
yde støtte til en effektiv forvaltning af migration i EU's medlemsstater med et 
finansieringsramme på 10,4 mia. EUR.

Migrationskrisen har vist, at der er behov for en fælles europæisk tilgang baseret på solidaritet 
og en retfærdig fordeling af ansvaret. Ordføreren ser derfor med tilfredshed på stigningen i 
det budget, der er til rådighed for migration og asyl, som et afgørende skridt i retning af at 
opbygge et stærkt, retfærdigt og effektivt asyl- og modtagelsessystem i EU. 

Ordføreren mener dog, at forslaget i sin nuværende form lægger for stor vægt på at øge 
tilbagesendelsesraterne. De foreslåede kriterier for tildeling af midler til de nationale 
programmer under delt forvaltning fastsætter rent faktisk, at 40 % af disse midler afhængigt af 
indikatorer for bekæmpelse af irregulær migration skal gå til meddelelse af tilbagesendelser 
på bekostning af foranstaltninger inden for asyl, lovlig migration og integration. Dette ville 
skabe incitamenter for medlemsstaterne til at meddele og håndhæve afgørelser om 
tilbagesendelse, uden at der tages hensyn til risiciene for de tilbagesendte og de mulige 
konsekvenser for oprindelseslandene. 

De skridt, som Kommissionen har taget for at opbygge en robust migrationspolitik i EU, må 
hilses velkommen. Ordføreren mener dog, at Europa-Parlamentet og Rådet bør medtage de 
nødvendige garantier for de tilbagevendende og oprindelseslandene i forslaget. Afgørelser om 
tilbagesendelse kan ikke træffes uden en omfattende vurdering af situationen i 
oprindelseslandene og absorptionskapaciteten på lokalt plan. Det er meget vigtigt at 
kontrollere de tilbagesendtes mulige indvirkning på stabiliteten i oprindelseslandene, da 
tilbagesendelserne kan bidrage til konflikter, friktion og skrøbelighed. 

Parlamentet og Rådet bør desuden sikre, at EU's forbindelser med tredjelande ikke er 
betingede af samarbejdet om tilbagesendelse og tilbagetagelse. Samarbejdet med tredjelande 
bør være baseret på fælles interesser og en samlet tilgang snarere end på EU's interesser og 
prioriteter på migrationsområdet. Et snævert fokus på migrationsstyring kan bringe EU's 
samarbejde med tredjelande i fare.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 4 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Fonden bør fuldt ud respektere 
menneskerettighederne, være i 
overensstemmelse med 2030-dagsordenen 
og princippet om udviklingsvenlig 
politikkohærens som fastsat i artikel 208 i 
TEUF og forpligtelserne på internationalt 
plan i forbindelse med migration og asyl, 
navnlig Global Compact-initiativet om 
flygtninge og den globale aftale om 
sikker, velordnet og regulær migration.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4b) Fondens forvaltning ud fra et 
udviklingsperspektiv bør tage højde for de 
forskellige underliggende årsager til 
migration såsom konflikter, fattigdom, 
manglende landbrugskapacitet, 
uddannelse og ulighed.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4c) Udviklingssamarbejde med 
tredjelande bør bl.a. indgå som en vigtig 
del af tilbagetagelsesaftaler med henblik 
på at stimulere arbejdsmarkedet og skabe 
jobmuligheder i tilbagesendelseslandene 
med henblik på at mindske 
incitamenterne for de tilbagesendte 
migranter til at krydse de europæiske 
grænser endnu en gang.
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Fonden bør støtte en effektiv 
forvaltning af migrationsstrømmene, 
blandt andet ved at fremme fælles 
foranstaltninger på asylområdet, herunder 
medlemsstaternes bestræbelser for at 
modtage personer med behov for 
international beskyttelse gennem 
genbosætning og overførsel af ansøgere 
om eller personer, der har fået 
international beskyttelse, mellem 
medlemsstaterne, støtte 
integrationsstrategier og en mere effektiv 
politik for lovlig migration for derved at 
sikre Unionens konkurrenceevne på lang 
sigt og fremtiden for dens 
samfundsmæssige model og mindske 
incitamenterne til irregulær migration ved 
hjælp af en bæredygtig tilbagesendelses- 
og tilbagetagelsespolitik. Fonden bør støtte 
en styrkelse af samarbejdet med 
tredjelande og forvaltningen af strømmene 
af personer, der ansøger om asyl eller 
andre former for international beskyttelse, 
sikre lovlige migrationsveje og bekæmpe 
irregulær migration og sikre 
bæredygtigheden af tilbagesendelser til 
tredjelande og en effektiv tilbagetagelse i 
tredjelande.

(7) Fonden bør støtte fremme af fælles 
foranstaltninger på asylområdet, herunder 
medlemsstaternes bestræbelser for at 
modtage personer gennem genbosætning 
og overførsel mellem medlemsstaterne, 
støtte integrations- , modtagelses- og 
inklusionsstrategier og en mere effektiv 
politik for lovlig migration, bekæmpe 
irregulær migration og gennemføre en 
bæredygtig tilbagesendelses- og 
tilbagetagelsespolitik. Fonden bør støtte en 
styrkelse af samarbejdet med tredjelande 
for at forbedre forvaltningen af 
strømmene, sikre lovlige migrationsveje, 
bekæmpe irregulær migration, bekæmpe 
handel med migranter, sikre 
holdbarheden af tilbagesendelser til 
tredjelande og en effektiv tilbagetagelse i 
tredjelande. Samarbejdet med tredjelande 
bør reelt være baseret på fælles interesser.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Migrationskrisen viste, at der er 
behov for at reformere det fælles 
europæiske asylsystem for at sikre 
effektive asylprocedurer, der skal 

(8) Det er hensigtsmæssigt at støtte og 
forbedre den indsats, som 
medlemsstaterne gør for fuldt ud og på 
korrekt vis at gennemføre den gældende 
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forhindre sekundære bevægelser og sikre 
ensartede og passende modtagelsesforhold 
for ansøgere om international beskyttelse, 
ensartede standarder for at give 
international beskyttelse og passende 
rettigheder og ydelser til personer, der har 
fået international beskyttelse. Samtidig var 
der behov for en reform for at indføre et 
mere fair og mere effektivt system til at 
fastslå medlemsstaternes ansvar over for 
ansøgere om international beskyttelse 
samt en EU-ramme for medlemsstaterne 
genbosætningsbestræbelser. Det er derfor 
hensigtsmæssigt, at der via fonden ydes 
øget støtte til medlemsstaternes 
bestræbelser på fuldt ud og ordentligt at 
gennemføre det reformerede fælles 
europæiske asylsystem.

EU-ret vedrørende asyl, navnlig at tilbyde 
passende modtagelsesforhold for 
fordrevne personer og ansøgere om og 
personer med international beskyttelse, 
sikre den korrekte fastsættelse af deres 
status, anvende retfærdige og effektive 
asylprocedurer og fremme god praksis på 
asylområdet for at håndhæve 
rettighederne for personer, der har behov 
for international beskyttelse, og give 
medlemsstaternes asylsystemer mulighed 
for at fungere effektivt. Fonden bør derfor 
yde øget støtte til medlemsstaternes 
bestræbelser på fuldt ud og ordentligt at 
gennemføre det reformerede fælles 
europæiske asylsystem.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fonden bør også supplere og styrke 
de aktiviteter, som Den Europæiske Unions 
Agentur for Asyl, der blev oprettet ved 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
asylagenturet]14, gennemfører med henblik 
på at lette og forbedre det fælles 
europæiske asylsystems funktion ved at 
koordinere og styrke det praktiske 
samarbejde og informationsudvekslingen 
mellem medlemsstaterne, fremme EU-
retten og operationelle standarder for asyl 
for derved at sikre en højere grad af 
ensartethed på grundlag af høje 
beskyttelsesstandarder, hvad angår 
procedurerne for international beskyttelse, 
modtagelsesforhold og vurderingen af 
behovene for beskyttelse i hele Unionen, 
muliggøre en bæredygtig og fair fordeling 
af ansøgningerne om international 
beskyttelse, sikre en ensartet vurdering af 
ansøgningerne om international beskyttelse 
i hele Unionen, støtte medlemsstaternes 

(9) Fonden bør også supplere og styrke 
de aktiviteter, som Den Europæiske Unions 
Agentur for Asyl, der blev oprettet ved 
forordning (EU) .../... [forordningen om 
asylagenturet]14, gennemfører med henblik 
på at lette og forbedre det fælles 
europæiske asylsystems funktion ved at 
koordinere og styrke det praktiske 
samarbejde og informationsudvekslingen 
mellem medlemsstaterne, fremme EU-
retten og operationelle standarder for asyl 
for derved at sikre respekt for 
menneskerettighederne og en højere grad 
af ensartethed på grundlag af høje 
beskyttelsesstandarder, hvad angår 
procedurerne for international beskyttelse, 
modtagelsesforhold og vurderingen af 
behovene for beskyttelse i hele Unionen, 
muliggøre en bæredygtig og fair fordeling 
af ansøgningerne om international 
beskyttelse og i sidste ende altid forsøge at 
imødekomme ansøgerens interesse, sikre 
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genbosætningsbestræbelser og yde 
operationel og teknisk støtte til 
medlemsstaterne til forvaltningen af deres 
asyl- og modtagelsessystemer, navnlig de 
medlemsstater, hvis systemer er udsat for 
et uforholdsmæssigt stort pres.

en ensartet vurdering af ansøgningerne om 
international beskyttelse i hele Unionen, 
støtte medlemsstaternes 
genbosætningsbestræbelser og yde 
operationel og teknisk støtte til 
medlemsstaterne til forvaltningen af deres 
asyl- og modtagelsessystemer, navnlig de 
medlemsstater, hvis systemer er udsat for 
et uforholdsmæssigt stort pres.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(10) Fonden bør støtte Unionens og 
medlemsstaternes bestræbelser for at 
fremme medlemsstaternes kapacitet til at 
udvikle, overvåge og evaluere deres 
asylpolitik i lyset af deres forpligtelser i 
henhold til eksisterende EU-ret.

(10) Fonden bør støtte Unionens og 
medlemsstaternes bestræbelser for at 
fremme medlemsstaternes kapacitet til at 
udvikle, overvåge og evaluere deres 
asylpolitik i lyset af deres forpligtelser i 
henhold til eksisterende EU-ret og 
folkeretten baseret på en generel tilgang 
til respekt for menneskerettighederne.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(11) Partnerskaber og samarbejde med 
tredjelande for at sikre en hensigtsmæssig 
forvaltning af strømmene af personer, der 
ansøger om asyl eller andre former for 
international beskyttelse, er en vigtig del af 
Unionens asylpolitik. Med henblik på at 
erstatte farlige og irregulære indrejser med 
lovlige og sikre veje til medlemsstaternes 
område for tredjelandsstatsborgere eller 
statsløse personer med behov for 
international beskyttelse, udtrykke 
solidaritet med lande i regioner, hvortil 
eller inden for hvilke et stort antal personer 
med behov for international beskyttelse er 

(11) Partnerskaber og samarbejde med 
tredjelande for at sikre, at folk ikke tvinges 
til at forlade deres hjemland, en 
hensigtsmæssig forvaltning af 
migrationsstrømmene, herunder for dem, 
der ansøger om asyl eller andre former for 
international beskyttelse, er en vigtig del af 
Unionens asylpolitik. Med henblik på at 
erstatte farlige og irregulære indrejser med 
lovlige og sikre veje til medlemsstaternes 
område for tredjelandsstatsborgere eller 
statsløse personer, herunder dem, der har 
behov for international beskyttelse, 
udtrykke solidaritet med lande i regioner, 
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blevet fordrevet, og for at lette presset på 
disse lande, bidrage til at nå de politiske 
målsætninger for Unionens 
migrationspolitik ved at øge Unionens 
muligheder for at udøve indflydelse på 
tredjelande og effektivt bidrage til globale 
genbosætningsinitiativer ved at tale med én 
stemme i internationale fora og med 
tredjelande bør fonden skabe finansielle 
incitamenter til at gennemføre Unionens 
ramme for genbosætning [og indrejse af 
humanitære årsager].

hvortil eller inden for hvilke et stort antal 
personer med behov for international 
beskyttelse er blevet fordrevet, og for at 
lette presset på disse lande og effektivt 
bidrage til globale genbosætningsinitiativer 
ved at tale med én stemme i internationale 
fora og med tredjelande bør fonden skabe 
finansielle incitamenter til at gennemføre 
Unionens ramme for genbosætning [og 
indrejse af humanitære årsager] og til 
andre tilsvarende humanitære initiativer, 
der vedtages af medlemsstaterne hver for 
sig eller i fælleskab.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) I lyset af de store 
migrationsstrømme til Unionen de senere 
år og betydningen af at sikre 
samhørigheden i vores samfund er det 
vigtigt at støtte medlemsstaternes 
politikker for tidlig integration af 
tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold, 
herunder på de prioriterede områder i 
handlingsplanen for integration af 
tredjelandsstatsborgere, som 
Kommissionen vedtog i 2016.

(12) I lyset af de store 
migrationsstrømme til Unionen de senere 
år og betydningen af at sikre 
samhørigheden i vores samfund er det 
vigtigt at støtte medlemsstaternes 
politikker for tidlig modtagelse, integration 
og inklusion af tredjelandsstatsborgere 
med lovligt ophold, herunder på de 
prioriterede områder i handlingsplanen for 
integration af tredjelandsstatsborgere, som 
Kommissionen vedtog i 2016.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) For at øge effektiviteten, opnå den 
højeste merværdi på EU-plan og sikre 
sammenhæng i Unionens reaktion for at 
fremme integrationen af 
tredjelandsstatsborgere bør de 
foranstaltninger, der finansieres via 

(13) For at forbedre og styrke 
integrationsprocessen i de europæiske 
samfund bør fonden lette lovlig migration 
til EU i overensstemmelse med 
medlemsstaternes økonomiske og sociale 
behov og foregribe forberedelsen af 
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fonden, være specifikke og supplere de 
foranstaltninger, der finansieres inden for 
rammerne af Den Europæiske Socialfond 
Plus (ESF+) og Den Europæiske Fond 
for Regionaludvikling (EFRU). De 
foranstaltninger, der finansieres via 
denne fond, bør støtte foranstaltninger, der 
er skræddersyet til 
tredjelandsstatsborgeres behov, og som 
generelt gennemføres på et tidligt 
tidspunkt af integrationen, og generelle 
foranstaltninger til støtte for 
medlemsstaternes kapacitet på 
integrationsområdet, mens interventioner 
med langfristede virkninger bør 
finansieres inden for rammerne af EFRU 
og ESF+.

integrationsprocessen allerede i det land, 
som de tredjelandsstatsborgere, der rejser 
til EU, kommer fra. Foranstaltninger i 
tredjelande bør være i fuld 
overensstemmelse med princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens og 
forpligtelserne i forbindelse med 
opfyldelsen af målene for bæredygtig 
udvikling.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Integrationsforanstaltningerne bør 
også omfatte personer med international 
beskyttelse for at sikre en samlet tilgang 
til integration under hensyntagen til 
denne målgruppes særlige karakteristika. 
Når integrationsforanstaltninger 
kombineres med modtagelse, bør 
foranstaltningerne, hvis det er 
hensigtsmæssigt, også kunne omfatte 
asylansøgere.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 14

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(14) Med henblik herpå bør det kræves, 
at de myndigheder i medlemsstaterne, som 
er ansvarlige for gennemførelsen af 
fonden, samarbejder og opretter 

(14) For at være effektiv og sikre størst 
mulig merværdi bør fonden tilstræbe en 
mere målrettet tilgang, der støtter 
sammenhængende strategier, som 
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koordineringsmekanismer sammen med 
de myndigheder, som medlemsstaterne har 
udpeget til at forvalte interventioner inden 
for rammerne af ESF+ og EFRU, og når 
det er nødvendigt, med deres 
forvaltningsmyndigheder og 
forvaltningsmyndighederne for andre EU-
fonde, der bidrager til integrationen af 
tredjelandsstatsborgere.

specifikt tager sigte på at fremme 
integration af tredjelandsstatsborgere på 
nationalt, lokalt og/eller regionalt niveau, 
hvor dette er relevant. Sådanne strategier 
bør hovedsagelig gennemføres af lokale 
eller regionale myndigheder og 
ikkestatslige aktører, uden at det 
udelukker nationale myndigheder, 
navnlig hvis den specifikke administrative 
struktur i den pågældende medlemsstat 
kræver det, eller hvis modtagelses-, 
integrations- og 
inklusionsforanstaltninger i en 
medlemsstat falder inden for en 
kompetence, der deles mellem staten og 
den decentrale forvaltning. De 
gennemførende organisationer bør blandt 
en række mulige foranstaltninger vælge 
dem, der er mest egnede i netop deres 
situation.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 20

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En effektiv tilbagesendelsespolitik 
udgør en integrerende del af Unionens og 
medlemsstaternes omfattende 
migrationsstrategi. Fonden bør støtte og 
fremme medlemsstaternes indsats med 
henblik på en effektiv gennemførelse og 
videreudvikling af de fælles standarder for 
tilbagesendelse, navnlig dem, der er fastsat 
i Europa-Parlaments og Rådets direktiv 
2008/115/EF15, og en integreret og 
koordineret tilgang til forvaltning af 
tilbagesendelser. For så vidt angår 
bæredygtige tilbagesendelsespolitikker bør 
der via fonden ligeledes ydes støtte til 
tilknyttede foranstaltninger i tredjelande 
såsom reintegration af tilbagesendte.

(20) En effektiv tilbagesendelsespolitik 
udgør en integrerende del af Unionens og 
medlemsstaternes omfattende 
migrationsstrategi. Fonden bør støtte og 
fremme medlemsstaternes indsats med 
henblik på en effektiv gennemførelse og 
videreudvikling af de fælles standarder for 
tilbagesendelse, med fokus på frivillig 
tilbagevenden, navnlig dem, der er fastsat i 
Europa-Parlaments og Rådets direktiv 
2008/115/EF15, og en integreret og 
koordineret tilgang til forvaltning af 
tilbagesendelser. Fonden bør ligeledes yde 
støtte til tilknyttede foranstaltninger i 
tredjelande med henblik på at lette og 
garantere sikker og værdig 
tilbagesendelse og tilbagetagelse samt 
bæredygtig reintegration som fastsat i den 
globale aftale om sikker, velordnet og 
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regulær migration.

__________________ __________________
15Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/115/EF af 16. december 2008 om 
fælles standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

15 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2008/115/EF af 16. december 2008 om 
fælles standarder og procedurer i 
medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt 
ophold (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98).

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Medlemsstaterne bør prioritere 
frivillig tilbagevenden. For at fremme 
frivillig tilbagevenden bør medlemsstaterne 
overveje incitamenter såsom 
fortrinsbehandling i form af øget bistand til 
frivillig tilbagevenden. Denne form for 
frivillig tilbagevenden er både i de 
tilbagevendende personers og 
myndighedernes interesse, hvad angår dens 
omkostningseffektivitet.

(21) Medlemsstaterne bør prioritere 
frivillig tilbagevenden. For at fremme 
frivillig tilbagevenden bør medlemsstaterne 
overveje incitamenter såsom 
fortrinsbehandling i form af øget bistand til 
frivillig tilbagevenden via 
erhvervsuddannelse i Europa, som kan 
hjælpe de tilbagesendte med at vende 
tilbage til arbejdsmarkedet i deres 
oprindelseslande. Denne form for frivillig 
tilbagevenden er både i de tilbagevendende 
personers og myndighedernes interesse, 
hvad angår dens omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Særlige støtteforanstaltninger for 
tilbagesendte i medlemsstaterne og i de 
lande, hvortil de tilbagesendes, kan 
forbedre betingelserne for 
tilbagesendelse/tilbagevenden og styrke 
reintegrationen.

(23) Særlige støtteforanstaltninger for 
tilbagesendte, med særligt fokus på deres 
humanitære og beskyttelsesmæssige 
behov, i medlemsstaterne og i de lande, 
hvortil de tilbagesendes, kan forbedre 
betingelserne for 
tilbagesendelse/tilbagevenden og styrke 
reintegrationen. Der bør lægges særlig 
vægt på sårbare grupper. Afgørelser om 
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tilbagesendelse bør baseres på en 
omfattende og omhyggelig vurdering af 
situationen i oprindelseslandet, herunder 
en evaluering af absorptionskapaciteten 
på lokalt plan. Særlige foranstaltninger 
og tiltag til støtte for oprindelseslandene, 
og navnlig sårbare personer, bidrager til 
at sikre tilbagesendelsernes holdbarhed 
og effektivitet. Sådanne foranstaltninger 
bør gennemføres med aktiv deltagelse af 
lokale myndigheder, civilsamfundet og 
diasporaer.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Tilbagetagelsesaftaler og andre 
ordninger indgår som en integreret del af 
Unionens tilbagesendelsespolitik og et 
centralt værktøj for en effektiv forvaltning 
af migrationsstrømme, da de sikrer en 
hurtig tilbagesendelse af irregulære 
migranter. Disse aftaler og ordninger er et 
vigtigt led i dialogen og samarbejdet med 
de tredjelande, der er de irregulære 
migranters oprindelses- og transitlande, og 
gennemførelsen heraf i tredjelande bør 
støttes for at sikre effektive 
tilbagesendelsespolitikker på nationalt plan 
og EU-plan.

(24) Tilbagetagelsesaftaler og andre 
ordninger indgår som en integreret del af 
Unionens tilbagesendelsespolitik og et 
centralt værktøj for en effektiv forvaltning 
af migrationsstrømme, da de sikrer en 
hurtig tilbagesendelse af irregulære 
migranter. Disse aftaler og ordninger er et 
vigtigt led i samarbejdet og den politiske 
dialog med de tredjelande, der er de 
irregulære migranters oprindelses- og 
transitlande, og gennemførelsen heraf i 
tredjelande bør støttes for at sikre effektive 
tilbagesendelsespolitikker på nationalt plan 
og EU-plan.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25) Ud over støtten til tilbagesendelse 
af personser som fastsat i denne 
forordning bør der via fonden også ydes 
støtte til andre foranstaltninger for at 
bekæmpe irregulær migration og imødegå 

(25) Ud over at støtte integrationen af 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse i 
medlemsstaterne bør fonden også støtte 
andre foranstaltninger til bekæmpelse af 
handel med migranter, tilskynde til og 
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incitamenter til ulovlig migration eller til 
at omgå eksisterende regler for lovlig 
migration, således at integriteten i 
medlemsstaternes immigrationssystemer 
beskyttes.

lette etableringen af regler for lovlig 
migration og derved sikre integriteten af 
immigrationssystemer i 
oprindelseslandene i fuld 
overensstemmelse med princippet om 
politikkohærens for bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Beskæftigelsen af irregulære 
migranter skaber en pullfaktor for ulovlig 
migration og underminerer udviklingen 
af en mobilitetspolitik på 
arbejdsmarkedet, der bygger på ordninger 
for lovlig migration. Fonden bør derfor 
støtte medlemsstaterne enten direkte eller 
indirekte ved gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/52/EF16, i henhold til hvilket det er 
forbudt at ansætte tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, og som indeholder 
bestemmelser om sanktioner for 
arbejdsgivere, der overtræder dette forbud.

(26) Fonden bør derfor støtte 
medlemsstaterne enten direkte eller 
indirekte ved gennemførelsen af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/52/EF16, i henhold til hvilket det er 
forbudt at ansætte tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold, og som indeholder 
bestemmelser om sanktioner for 
arbejdsgivere, der overtræder dette forbud. 
Det omfatter også beskyttende elementer 
såsom ulovligt ansatte 
tredjelandsstatsborgeres ret til at indgive 
klager og kræve deres lønninger tilbage. 
Fonden bør støtte gennemførelsen af 
sidstnævnte, da disse beskyttende 
elementer ikke er blevet gennemført i 
tilstrækkelig grad, som det blev påpeget i 
Kommissionens meddelelse til Europa-
Parlamentet og Rådet af 22. maj 2014 om 
anvendelsen af direktiv 2009/52/EF af 
18. juni 2009 om
minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, 
der beskæftiger tredjelandsstatsborgere 
med ulovligt ophold.

_________________ _________________
16Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/52/EF af 18. juni 2009 om 
minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, 

16 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2009/52/EF af 18. juni 2009 om 
minimumsstandarder for sanktioner og 
foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med 
ulovligt ophold (EUT L 168 af 30.6.2009, 
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s. 24). s. 24).

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) Medlemsstaterne bør støtte 
anmodninger fra civilsamfundet og 
faglige organisationer, f.eks. vedrørende 
etableringen af et europæisk netværk af 
modtagelsesarbejdere af begge køn, med 
henblik på at forbinde alle arbejdstagere i 
Europa, der arbejder på 
migrationsområdet, fremme en værdig 
velkomst og en tilgang til migration 
baseret på menneskerettigheder og 
udveksling af god praksis med hensyn til 
modtagelse og beskæftigelsesmuligheder 
for migranter.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Foranstaltninger i og i relation til 
tredjelande, som støttes via fonden, bør 
supplere andre foranstaltninger uden for 
Unionen, der støttes via dens instrumenter 
til ekstern finansiering. Særlig bør der ved 
gennemførelsen af sådanne 
foranstaltninger tilstræbes fuld 
overensstemmelse med principperne og de 
generelle mål for EU's optræden udadtil og 
udenrigspolitik over for det pågældende 
land eller den pågældende region. For så 
vidt angår den eksterne dimension bør der 
via fonden ydes målrettet støtte med 
henblik på at øge samarbejdet med 
tredjelande og styrke visse vigtige aspekter 

(30) Foranstaltninger, der er truffet 
inden for rammerne af fonden i relation 
til tredjelande, bør fuldt ud være i 
overensstemmelse med principperne og de 
generelle mål for EU's optræden udadtil, 
udenrigspolitik og udviklingspolitik over 
for det pågældende land eller den 
pågældende region. Samarbejde med 
tredjelande bør ikke have til formål at 
støtte foranstaltninger, der er direkte 
rettet mod udvikling, og bør ikke 
underminere princippet om 
udviklingsvenlig politikkohærens.
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af deres migrationsstyring på områder, 
der har betydning for Unionens 
migrationspolitik.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Disse indledende beløb bør danne 
grundlag for medlemsstaternes langsigtede 
investeringer. For at tage højde for 
ændringer i migrationsstrømmene og 
håndtere behovene for at forvalte asyl- og 
modtagelsessystemerne og integrationen af 
tredjelandsstatsborgere med lovligt ophold 
samt bekæmpe irregulær migration ved 
hjælp af en effektiv og bæredygtig 
tilbagesendelsespolitik bør 
medlemsstaterne tildeles et supplerende 
beløb midtvejs, idet der tages hensyn til 
udnyttelsesgraderne. Dette beløb bør 
baseres på de seneste disponible statistiske 
oplysninger som fastsat i bilag I for at 
afspejle ændringerne i medlemsstaternes 
udgangssituation.

(35) Disse indledende beløb bør danne 
grundlag for medlemsstaternes langsigtede 
investeringer. For at tage højde for 
ændringer i migrationsstrømmene og 
håndtere behovene for at forvalte asyl- og 
modtagelsessystemerne og integrationen af 
tredjelandsstatsborgere, bekæmpe handel 
med migranter og gennemføre en effektiv 
og bæredygtig tilbagesendelsespolitik, der 
respekterer de tilbagesendtes rettigheder, 
bør medlemsstaterne tildeles et 
supplerende beløb midtvejs, idet der tages 
hensyn til udnyttelsesgraderne. Dette beløb 
bør baseres på de seneste disponible 
statistiske oplysninger som fastsat i bilag I 
for at afspejle ændringerne i 
medlemsstaternes udgangssituation.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Betragtning 41

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(41) For at supplere gennemførelsen af 
den politiske målsætning for denne fond på 
nationalt plan via medlemsstaternes 
programmer bør der via fonden også ydes 
støtte til foranstaltninger på EU-plan. 
Sådanne foranstaltninger bør tjene 
overordnede strategiske formål inden for 
fondens indsatsområde vedrørende 
politikanalyser og innovation, tværnational 
gensidig læring og partnerskab, samt 
afprøvning af nye initiativer og 

(41) For at supplere gennemførelsen af 
den politiske målsætning for denne fond på 
nationalt plan via medlemsstaternes 
programmer bør der via fonden også ydes 
støtte til foranstaltninger på EU-plan. 
Sådanne foranstaltninger bør tjene 
overordnede strategiske formål inden for 
fondens indsatsområde vedrørende 
politikanalyser og innovation, tværnational 
gensidig læring og partnerskab, det 
arbejde, der udføres af diasporasamfund, 
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foranstaltninger på tværs af Unionen. og den rolle, de kan spille som mellemled i 
denne forbindelse, samt afprøvning af nye 
initiativer og foranstaltninger på tværs af 
Unionen.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) For at styrke Unionens kapacitet til 
straks at reagere på et uforudset eller 
uforholdsmæssigt stort migrationspres i en 
eller flere medlemsstater i form af en stor 
eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af 
tredjelandsstatsborgere, hvilket stiller 
betydelige og hastende krav til deres 
modtagelsesfaciliteter og faciliteter til 
brug for frihedsberøvelse, asyl- og 
migrationsstyringssystemer og -procedurer, 
og et stort migrationspres på tredjelande 
som følge af den politiske udvikling eller 
konflikter bør det være muligt at yde 
krisebistand i overensstemmelse med den 
ramme, der er fastsat i denne forordning.

(42) For at styrke Unionens kapacitet til 
straks at reagere på et uforudset eller 
uforholdsmæssigt stort migrationspres i en 
eller flere medlemsstater i form af en stor 
eller uforholdsmæssig stor tilstrømning af 
tredjelandsstatsborgere, hvilket stiller 
betydelige og hastende krav til deres 
modtagelsesfaciliteter, asyl- og 
migrationsstyringssystemer og -procedurer, 
og et stort migrationspres på tredjelande 
som følge af den politiske udvikling eller 
konflikter bør det være muligt til enhver 
tid at yde krisebistand til foranstaltninger, 
der tager sigte på at sikre respekten for 
migranternes menneskerettigheder og 
medlemsstaternes overholdelse af deres 
internationale forpligtelser i forbindelse 
med især asyl og flygtninge i 
overensstemmelse med den ramme, der er 
fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) Civilsamfundsorganisationer, 
lokale og regionale myndigheder og 
nationale parlamenter i medlemsstaterne 
og i tredjelande bør høres i forbindelse 
med programmeringen, gennemførelsen 
og evalueringen af de programmer, der 
finansieres gennem fonden.
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Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De politiske målsætninger for 
fonden skal bidrage til en effektiv 
forvaltning af migrationsstrømmene i 
overensstemmelse med de relevante EU-
retlige bestemmelser og i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser for så vidt angår de 
grundlæggende rettigheder.

1. De politiske målsætninger for 
fonden skal bidrage til en effektiv 
forvaltning af migrationsstrømmene i 
overensstemmelse med de relevante EU-
retlige bestemmelser og i 
overensstemmelse med Unionens 
forpligtelser for så vidt angår de 
grundlæggende rettigheder, navnlig retten 
til asyl, der er nedfældet i Den 
Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder, og princippet 
om udviklingsvenlig politikkohærens.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at støtte lovlig migration til 
medlemsstaterne, herunder at bidrage til 
integrationen af tredjelandsstatsborgere

b) at støtte etableringen af sikre og 
lovlige migrationsveje til medlemsstaterne, 
herunder bidrage til integrationen af 
tredjelandsstatsborgere, herunder 
asylansøgere og personer med 
international beskyttelse, og styrke 
beskyttelsen af migranters 
menneskerettigheder

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at bidrage til at dæmme op for 
irregulær migration og sikre effektiviteten 

c) at bidrage til at dæmme op for 
irregulær migration gennem åbning af 
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af tilbagesendelse og tilbagetagelse i 
tredjelande

lovlige migrationsveje, bekæmpelse af 
menneskehandel og sikring af 
effektiviteten og holdbarheden af 
tilbagesendelse og tilbagetagelse i 
tredjelande, både for de tilbagesendte og 
oprindelseslandene.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Text presented by the Commission Ændringsforslag

c) at bidrage til at dæmme op for 
irregulær migration og sikre effektiviteten 
af tilbagesendelse og tilbagetagelse i 
tredjelande

c) at bidrage til at dæmme op for 
irregulær migration og sikre effektiviteten 
og holdbarheden af tilbagesendelse og 
tilbagetagelse i tredjelande, både for de 
tilbagesendte og oprindelseslandene.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at fremme solidariteten og 
ansvarsdelingen mellem medlemsstaterne, 
navnlig i forhold til de lande, der er mest 
berørt af migrations- og asylstrømme, 
herunder gennem praktisk samarbejde.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fonden er åben for tredjelande i 
overensstemmelse med de betingelser, der 
er fastsat i en specifik aftale, der omfatter 
tredjelandets deltagelse i Asyl- og 

Fonden er åben for tredjelande, som ikke 
krænker migranternes grundlæggende 
rettigheder i forbindelse med aktiviteter 
inden for lovlig migration, tilbagesendelse 
og tilbagetagelse i overensstemmelse med 
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Migrationsfonden, forudsat at aftalen: de betingelser, der er fastsat i en specifik 
aftale, der omfatter tredjelandets deltagelse 
i Asyl- og Migrationsfonden, som bør 
gøres tilgængelig for offentligheden, 
forudsat at aftalen:

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 1 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– indfører en klagemekanisme for 
personer, der mener, at deres 
grundlæggende rettigheder er blevet 
krænket.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen og 
medlemsstaterne sikrer, at 
foranstaltninger i forbindelse med 
tredjelande træffes i overensstemmelse 
med andre foranstaltninger, der 
gennemføres via EU-instrumenter, 
overholder princippet om udviklingsvenlig 
politikkohærens, fokuserer på ikke-
udviklingsorienterede foranstaltninger og 
fuldt ud overholder 
menneskerettighederne og folkeretten.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den tematiske facilitet støtter 
navnlig foranstaltninger, der falder ind 

6. Den tematiske facilitet støtter 
navnlig foranstaltninger, der falder ind 
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under gennemførelsesforanstaltningerne i 
punkt 2 b) i bilag II, som gennemføres af 
lokale eller regionale myndigheder eller 
civilsamfundsorganisationer.

under gennemførelsesforanstaltningerne i 
punkt 2 b) i bilag II, som gennemføres af 
lokale eller regionale myndigheder eller 
civilsamfundsorganisationer, navnlig 
diasporasamfund.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hver medlemsstat sikrer, at de 
prioriteter, der tages fat på i dens 
programmer, er i overensstemmelse med 
og svarer til Unionens prioriteter og 
udfordringer på området 
migrationsstyring, og at de er i fuld 
overensstemmelse med de relevante EU-
retlige bestemmelser og de vedtagne EU-
prioriteter. Medlemsstaterne sikrer ved 
fastsættelsen af prioriteterne i deres 
programmer, at der på hensigtsmæssig vis 
tages fat på de i bilag II anførte 
gennemførelsesforanstaltninger.

1. Hver medlemsstat sikrer, at de 
prioriteter, der tages fat på i dens 
programmer, er i overensstemmelse med 
og svarer til Unionens prioriteter og 
udfordringer på området styring af 
migrations-, asyl- og 
modtagelsessystemer, og at de er i fuld 
overensstemmelse med de relevante EU-
retlige bestemmelser og de vedtagne EU-
prioriteter. Medlemsstaterne sikrer ved 
fastsættelsen af prioriteterne i deres 
programmer, at der på hensigtsmæssig vis 
tages fat på de i bilag II anførte 
gennemførelsesforanstaltninger.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sikrer, at Den 
Europæiske Unions Agentur for Asyl og 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning afhængigt af deres 
kompetenceområder inddrages i 
udviklingen af programmerne på et tidligt 
tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og Den Europæiske 
Unions Agentur for Asyl om udkastene til 
programmer for at sikre sammenhæng og 
komplementaritet med agenturets og 

2. Kommissionen sikrer, at Den 
Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning afhængigt af deres 
kompetenceområder inddrages i 
udviklingen af programmerne på et tidligt 
tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og Den Europæiske 
Unions Agentur for Asyl om udkastene til 
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medlemsstaternes foranstaltninger. programmer for at sikre sammenhæng og 
komplementaritet med agenturets og 
medlemsstaternes foranstaltninger.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen sikrer, at Den 
Europæiske Unions Agentur for Asyl og 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning afhængigt af deres 
kompetenceområder inddrages i 
udviklingen af programmerne på et tidligt 
tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og Den Europæiske 
Unions Agentur for Asyl om udkastene til 
programmer for at sikre sammenhæng og 
komplementaritet med agenturets og 
medlemsstaternes foranstaltninger.

2. Kommissionen sikrer, at Den 
Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning afhængigt af deres 
kompetenceområder inddrages i 
udviklingen af programmerne på et tidligt 
tidspunkt. Kommissionen konsulterer Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning og Den Europæiske 
Unions Agentur for Asyl om udkastene til 
programmer for at sikre sammenhæng og 
komplementaritet med agenturets og 
medlemsstaternes foranstaltninger.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen kan inddrage Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i de overvågnings- og 
evalueringsopgaver, der er omhandlet i 
afdeling 5, når det er hensigtsmæssigt, 
navnlig med henblik på at sikre, at de 
foranstaltninger, der gennemføres med 
støtte fra fonden, er i overensstemmelse 
med de relevante EU-retlige bestemmelser 
og de vedtagne EU-prioriteter.

3. Kommissionen kan inddrage Den 
Europæiske Unions Agentur for Asyl, 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning i de overvågnings- og 
evalueringsopgaver, der er omhandlet i 
afdeling 5, når det er hensigtsmæssigt, 
navnlig med henblik på at sikre, at de 
foranstaltninger, der gennemføres med 
støtte fra fonden, er i overensstemmelse 
med de relevante EU-retlige bestemmelser 
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og de vedtagne EU-prioriteter.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. I fortsættelse af en 
overvågningsprocedure i 
overensstemmelse med forordning [.../...] 
[forordningen om asylagenturet] eller 
vedtagelsen af henstillinger i medfør af 
forordning (EU) nr. 1053/2013, som er 
omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde, undersøger den 
pågældende medlemsstat sammen med 
Kommissionen og, hvis det er relevant, 
Den Europæiske Unions Agentur for Asyl 
og Det Europæiske Agentur for Grænse- 
og Kystbevogtning, hvordan de i 
resultaterne konstaterede mangler eller 
kapacitets- og beredskabsproblemer kan 
afhjælpes, og efterkommer henstillinger 
gennem sit program.

4. I fortsættelse af en 
overvågningsprocedure i 
overensstemmelse med forordning [.../...] 
[forordningen om asylagenturet] eller 
vedtagelsen af henstillinger i medfør af 
forordning (EU) nr. 1053/2013, som er 
omfattet af denne forordnings 
anvendelsesområde, undersøger den 
pågældende medlemsstat sammen med 
Kommissionen og, hvis det er relevant, 
Den Europæiske Unions Agentur for Asyl, 
Den Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning, hvordan de i resultaterne 
konstaterede mangler eller kapacitets- og 
beredskabsproblemer kan afhjælpes, og 
efterkommer henstillinger gennem sit 
program.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstater, der anvender 
operationel støtte, overholder de EU-retlige 
bestemmelser om asyl og tilbagesendelse.

3. Medlemsstater, der anvender 
operationel støtte, overholder de EU-retlige 
bestemmelser om asyl og tilbagesendelse 
og grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne begrunder i 
programmet og i de årlige 
performancerapporter, der er omhandlet i 
artikel 30, brugen af operationel støtte for 
at nå målsætningerne i denne forordning. 
Inden programmet godkendes, vurderer 
Kommissionen sammen med Den 
Europæiske Unions Agentur for Asyl og 
Det Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning som fastsat i artikel 13 
udgangssituationen i de medlemsstater, der 
har angivet, at de agter at anvende 
operationel støtte. Kommissionen tager 
hensyn til oplysningerne fra disse 
medlemsstater og, når det er relevant, de 
oplysninger, der foreligger som følge af 
overvågningstiltag, der gennemføres i 
henhold til forordning (EU) .../... 
[forordningen om asylagenturet] og 
forordning (EU9 nr. 1053/2013, som er 
omfattet af anvendelsesområdet for denne 
forordning.

4. Medlemsstaterne begrunder i 
programmet og i de årlige 
performancerapporter, der er omhandlet i 
artikel 30, brugen af operationel støtte for 
at nå målsætningerne i denne forordning. 
Inden programmet godkendes, vurderer 
Kommissionen sammen med Den 
Europæiske Unions Agentur for Asyl, Den 
Europæiske Unions Agentur for 
Grundlæggende Rettigheder og Det 
Europæiske Agentur for Grænse- og 
Kystbevogtning som fastsat i artikel 13 
udgangssituationen i de medlemsstater, der 
har angivet, at de agter at anvende 
operationel støtte. Kommissionen tager 
hensyn til oplysningerne fra disse 
medlemsstater og, når det er relevant, de 
oplysninger, der foreligger som følge af 
overvågningstiltag, der gennemføres i 
henhold til forordning (EU) .../... 
[forordningen om asylagenturet] og 
forordning (EU) nr. 1053/2013, som er 
omfattet af anvendelsesområdet for denne 
forordning.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) et stort migrationspres i tredjelande, 
herunder hvor personer med behov for 
international beskyttelse kan være strandet 
på grund af den politiske udvikling eller 
konflikter, navnlig når det kan have en 
indvirkning på migrationsstrømmene til 
Unionen.

c) et stort migrationspres i tredjelande, 
herunder hvor personer med behov for 
international beskyttelse kan være strandet 
på grund af den politiske udvikling eller 
konflikter.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering og en retrospektiv 
evaluering af denne forordning, herunder 
af de foranstaltninger, der er gennemført 
inden for rammerne af fonden.

1. Kommissionen foretager en 
midtvejsevaluering og en retrospektiv 
evaluering af denne forordning, herunder 
af de foranstaltninger, der er gennemført 
inden for rammerne af fonden, en 
vurdering af tilbagesendelsernes 
indvirkning på tredjelande og respekten 
for migranternes grundlæggende 
rettigheder.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Midtvejsevalueringen og den 
retrospektive evaluering skal gennemføres 
så betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen.

2. Midtvejsevalueringen og den 
retrospektive evaluering skal gennemføres 
så betids, at resultaterne kan indgå i 
beslutningsprocessen, og resultaterne af 
evalueringen skal gøres offentligt 
tilgængelige.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) hvordan respekten for migranters 
grundlæggende rettigheder er garanteret i 
fondens gennemførelse.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 30 % til asyl – 40 % til asyl

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 30 % til lovlig migration og 
integration

– 40 % til lovlig migration, 
integration og inklusion

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag I – punkt 1 – litra b – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– 40 % til bekæmpelse af irregulær 
migration, herunder til tilbagesendelse.

– 20 % til bekæmpelse af irregulær 
migration, herunder til tilbagesendelse.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at øge solidariteten og samarbejdet 
med tredjelande, der er berørt af 
migrationsstrømme, herunder via 
genbosætning og andre lovlige kanaler til 
beskyttelse i Unionen samt via partnerskab 
og samarbejde med tredjelande med 
henblik på styring af migration.

d) at øge solidariteten, samarbejdet og 
udvekslingen af bedste praksis med 
tredjelande, der er berørt af 
migrationsstrømme, herunder via 
genbosætning og andre lovlige kanaler til 
beskyttelse i Unionen samt via partnerskab 
og samarbejde med tredjelande med 
henblik på styring af migration.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 3 – litra k
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) fremme af udveksling og dialog 
mellem tredjelandsstatsborgere, 
værtssamfundet og offentlige 
myndigheder, herunder gennem høring af 
tredjelandsstatsborgere og interkulturel og 
tværreligiøs dialog.

k) fremme af udveksling og dialog, 
navnlig med bistand fra diasporasamfund, 
mellem tredjelandsstatsborgere, 
værtssamfundet og offentlige 
myndigheder, herunder gennem høring af 
tredjelandsstatsborgere og interkulturel og 
tværreligiøs dialog.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) indkvarteringsfaciliteter til 
modtagelse eller frihedsberøvelse, 
herunder mulig fælles brug af sådanne 
faciliteter af mere end én medlemsstat

a) indkvarteringsfaciliteter til 
modtagelse, herunder mulig fælles brug af 
sådanne faciliteter af mere end én 
medlemsstat

Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) imødegåelse af incitamenterne til 
irregulær migration, herunder 
beskæftigelse af irregulære migranter, 
gennem effektive og tilstrækkelige tilsyn 
baseret på risikovurdering, uddannelse af 
medarbejdere, etablering og 
implementering af mekanismer, 
hvorigennem irregulære migranter kan få 
refunderet betalinger og indgive klager 
over deres arbejdsgivere, eller gennem 
oplysnings- og bevidstgørelseskampagner 
for at informere arbejdsgivere og 
irregulære migranter om deres rettigheder 
og pligter i henhold til direktiv 
2009/52/EF8

d) imødegåelse af irregulær migration, 
herunder beskæftigelse af irregulære 
migranter, gennem effektive og 
tilstrækkelige tilsyn baseret på 
risikovurdering, uddannelse af 
medarbejdere, etablering og 
implementering af mekanismer, 
hvorigennem irregulære migranter kan få 
refunderet betalinger og indgive klager 
over deres arbejdsgivere, eller gennem 
oplysnings- og bevidstgørelseskampagner 
for at informere arbejdsgivere og 
irregulære migranter om deres rettigheder 
og pligter i henhold til direktiv 
2009/52/EF8
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Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) vurdering af situationen og 
stabiliteten i oprindelseslandene og af 
absorptionskapaciteten på lokalt plan

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) forberedelse af tilbagesendelser, 
herunder foranstaltninger, der fører til 
udstedelse af afgørelser om 
tilbagesendelse, identifikation af 
tredjelandsstatsborgere, udstedelse af 
rejselegitimation og opsporing af familier

e) forberedelse af tilbagesendelser, 
herunder foranstaltninger, der fører til 
udstedelse af afgørelser om 
tilbagesendelse, identifikation af 
tredjelandsstatsborgere, udstedelse af 
rejselegitimation , opsporing af familie, 
mulighed for at få en erhvervsuddannelse 
i Europa med henblik på at fremme 
reintegration i oprindelseslandet

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra h

Kommissionens forslag Ændringsforslag

h) tilbagesendelsesoperationer, 
herunder relaterede foranstaltninger, i 
overensstemmelse EU-rettens standarder, 
undtagen tvangsudstyr

h) tilbagesendelsesoperationer, 
herunder relaterede foranstaltninger, under 
fuld overholdelse af 
menneskerettighederne og i 
overensstemmelse med EU-rettens 
standarder, undtagen tvangsudstyr

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra i
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) foranstaltninger til at støtte de 
tilbagesendtes varige tilbagevenden og 
reintegration

i) foranstaltninger til at støtte de 
tilbagesendtes varige tilbagevenden og 
reintegration ved hjælp af en langsigtet 
tilgang, herunder 
kompetenceudviklingsaktiviteter

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) faciliteter og tjenester i tredjelande 
til sikring af passende midlertidig 
indkvartering og modtagelse efter 
ankomsten, herunder for uledsagede 
mindreårige og andre sårbare grupper i 
overensstemmelse med internationale 
standarder

j) støtte til tredjelande til sikring af 
passende midlertidig indkvartering og 
modtagelse efter ankomsten i 
overensstemmelse med internationale 
standarder

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) samarbejde med tredjelande om 
bekæmpelse af irregulær migration og om 
effektiv tilbagesendelse og tilbagetagelse, 
herunder inden for rammerne af 
gennemførelsen af tilbagetagelsesaftaler 
og andre ordninger

udgår

Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 4 – litra m

Kommissionens forslag Ændringsforslag

m) støtte til foranstaltninger i m) støtte til foranstaltninger i 
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tredjelande, herunder om infrastruktur, 
udstyr og andre tiltag, forudsat at disse 
bidrager til at styrke et effektivt 
samarbejde om tilbagesendelse og 
tilbagetagelse mellem tredjelande og 
Unionen og dens medlemsstater.

tredjelande, forudsat at disse bidrager til at 
styrke et effektivt samarbejde om 
tilbagesendelse og tilbagetagelse mellem 
tredjelande og Unionen og dens 
medlemsstater.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Bilag IV – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– Integrationsforanstaltninger, der 
gennemføres af lokale og regionale 
myndigheder og 
civilsamfundsorganisationer

– Integrationsforanstaltninger, der 
gennemføres af lokale og regionale 
myndigheder og 
civilsamfundsorganisationer, herunder 
diasporasamfund

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Bilag V – del 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Specific objective 2: at støtte lovlig 
migration til medlemsstaterne, herunder 
at bidrage til integrationen af 
tredjelandsstatsborgere: 

udgår

1. Antal personer, som har deltaget i 
foranstaltninger før afrejse, der er støttet 
af fonden.
2. Antal personer, der har deltaget i 
integrationsforanstaltninger støttet af 
fonden, og som rapporterer, at 
foranstaltningerne var til gavn for deres 
tidlige integration, set i forhold til det 
samlede antal personer, der deltog i 
integrationsforanstaltninger støttet af 
fonden.
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