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KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har lagt fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om inrättande av 
asyl- och migrationsfonden, som en del av den fleråriga budgetramen 2021–2027. Fonden 
kommer att ge stöd till medlemsstaternas effektiva migrationshantering, med en ram på 10,4 
miljarder euro.

Migrationskrisen har visat att det finns ett behov av en gemensam europeisk strategi som 
bygger på solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning. Föredraganden välkomnar därför 
ökningen av den tillgängliga budgeten för migration och asyl som ett viktigt steg för att skapa 
ett starkt, rättvist och ändamålsenligt asyl- och mottagningssystem inom EU. 

Dock anser föredraganden att förslaget i sin nuvarande form lägger alltför stor tonvikt vid att 
öka återvändandetakten. De föreslagna kriterierna för tilldelning av medel till de nationella 
program som står under delad förvaltning föreskriver att 40 procent av dessa medel fördelas 
beroende på indikatorer som hör samman med bekämpande av irreguljär migration och 
utfärdande av beslut om återvändande, till förfång för åtgärder på områdena asyl, laglig 
migration och integration. Detta skulle skapa incitament för medlemsstaterna att utfärda och 
verkställa beslut om återvändande utan att ta hänsyn till riskerna för återvändande personer 
och de möjliga konsekvenserna för ursprungsländerna. 

De åtgärder som kommissionen vidtagit för att bygga upp en gedigen EU-politik för 
migration måste välkomnas. Föredraganden anser dock att Europaparlamentet och rådet bör 
införa nödvändiga garantier i förslaget för återvändande personer och ursprungsländer. Beslut 
om återvändande kan inte fattas utan en heltäckande bedömning av situationen i 
ursprungsländerna och förmågan på lokal nivå att ta emot återvändande personer. Det är 
viktigt att kontrollera de eventuella konsekvenserna av återvändande personer på stabiliteten i 
ursprungsländerna, eftersom återvändande personer skulle kunna bidra till konflikt, 
spänningar och sårbarhet. 

Dessutom bör parlamentet och rådet säkerställa att EU:s förbindelser med tredjeländer inte 
villkoras med samarbete på området återvändande och återtagande. Samarbetet med 
tredjeländer bör grundas på ömsesidigt intresse och en övergripande strategi snarare än på 
EU:s intressen och prioriteringar på migrationsområdet. Ett snävt fokus på 
migrationshantering kan äventyra EU:s samarbete med tredjeländer. 

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonden bör fullt ut respektera 
mänskliga rättigheter, efterleva Agenda 
2030, principen om en konsekvent 
utvecklingspolitik, såsom anges i artikel 
208 i EUF-fördraget, och åtagandena på 
internationell nivå i fråga om migration 
och asyl, särskilt den globala 
flyktingpakten och den globala pakten för 
säker, ordnad och reguljär migration 
utifrån EU:s värderingar.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förvaltning av fonden ur ett 
utvecklingsperspektiv bör ta hänsyn till de 
olika bakomliggande orsakerna till 
migration, såsom konflikter, fattigdom, 
brist på jordbrukskapacitet, utbildning 
och ojämlikhet.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4c) Utvecklingssamarbete med 
tredjeländer bör bland annat vara en 
viktig del i återtagandeavtalen för att 
stimulera arbetsmarknaden och 
sysselsättningsmöjligheterna i 
återvändandeländerna i syfte att minska 
incitamenten för återvändande migranter 
att återigen passera de europeiska 
gränserna.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Fonden bör stödja en effektiv 
förvaltning av migrationsströmmarna, 
bland annat genom att främja 
gemensamma åtgärder på asylområdet, 
inbegripet medlemsstaternas insatser för att 
ta emot personer i behov av internationellt 
skydd genom vidarebosättning och 
överföring av personer som ansöker om 
eller åtnjuter internationellt skydd mellan 
medlemsstaterna, stödja 
integreringsstrategier samt en effektivare 
politik för laglig migration för att 
säkerställa unionens långsiktiga 
konkurrenskraft och framtiden för den 
europeiska sociala modellen och att 
minska incitamenten för irreguljär 
migration genom en hållbar politik på 
området återvändande och återtagande. 
Fonden bör stödja en förstärkning av 
samarbetet med tredjeländer för att stärka 
förvaltningen av flödena av personer som 
ansöker om asyl eller andra former av 
internationellt skydd, vägarna för laglig 
migration och bekämpa irreguljär 
migration och säkerställa ett hållbart 
återvändande och effektivt återtagande i 
tredjeländer.

(7) Fonden bör stödja främjandet av 
gemensamma åtgärder på asylområdet, 
inbegripet medlemsstaternas insatser för att 
ta emot personer genom vidarebosättning 
och överföring mellan medlemsstaterna, 
stödja strategier för integration, 
mottagande och inkludering samt en 
effektivare politik för laglig migration, 
bekämpa irreguljär migration och 
genomföra en hållbar politik på området 
återvändande och återtagande. Fonden bör 
stödja en förstärkning av samarbetet med 
tredjeländer för att stärka förvaltningen av 
flödena, inrättandet av vägar för laglig 
migration, bekämpa irreguljär migration, 
bekämpa människohandel med migranter 
och säkerställa ett hållbart återvändande 
och effektivt återtagande i tredjeländer. 
Samarbetet med tredjeländer bör vara 
gediget grundat på ömsesidigt intresse.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Migrationskrisen betonade 
behovet av att reformera det gemensamma 
europeiska asylsystemet för att säkerställa 
effektiva asylförfaranden för att förhindra 
sekundära förflyttningar, tillhandahålla 

(8) Det är lämpligt att stödja och 
förstärka medlemsstaternas insatser för 
att fullständigt och korrekt genomföra 
unionsregelverket om asyl, särskilt när det 
gäller att ge lämpliga mottagningsvillkor 
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enhetliga och lämpliga mottagningsvillkor 
för sökande av internationellt skydd, 
enhetliga standarder för att bevilja 
internationellt skydd och lämpliga 
rättigheter och förmåner för personer som 
åtnjuter internationellt skydd. Samtidigt 
behövdes reformen för att införa ett 
rättvisare och mer ändamålsenligt system 
för att fastställa medlemsstaternas ansvar 
för sökande av internationellt skydd samt 
en unionsram för medlemsstaternas 
vidarebosättningsinsatser. Det är därför 
lämpligt att fonden ger ett ökat stöd till 
medlemsstaternas insatser för att 
fullständigt och korrekt genomföra det 
reformerade gemensamma europeiska 
asylsystemet.

till fördrivna personer och till sökande 
och mottagare av internationellt skydd, att 
korrekt fastställa status, att tillämpa 
rättvisa och effektiva asylförfaranden och 
att främja bästa praxis på asylområdet, 
för att skydda rättigheterna för personer 
som behöver internationellt skydd och för 
att medlemsstaternas asylsystem ska 
kunna fungera effektivt. Fonden bör 
därför ge ett ökat stöd till 
medlemsstaternas insatser för att 
fullständigt och korrekt genomföra det 
reformerade gemensamma europeiska 
asylsystemet.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Fonden bör också komplettera och 
förstärka den verksamhet som bedrivs av 
Europeiska unionens asylbyrå, inrättad 
genom förordning (EU) nr.../.. 
[Förordningen SV 18 SV om Europeiska 
unionens asylbyrå]14 i syfte att underlätta 
och förbättra funktionen hos det 
gemensamma europeiska asylsystemet 
genom att samordna och stärka det 
praktiska samarbetet och 
informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna, främja unionens 
asyllagstiftning och de operativa normerna 
för asyl för att säkerställa en hög grad av 
enhetlighet grundad på höga skyddsnormer 
vad gäller förfaranden för internationellt 
skydd, mottagningsvillkor och en 
bedömning av skyddsbehov i hela unionen, 
möjliggöra en hållbar och rättvis fördelning 
av ansökningar om internationellt skydd, 
underlätta en enhetlig bedömning av 
ansökningar om internationellt skydd i hela 
unionen, stödja medlemsstaternas insatser 

(9) Fonden bör också komplettera och 
förstärka den verksamhet som bedrivs av 
Europeiska unionens asylbyrå, inrättad 
genom förordning (EU) nr.../.. 
[Förordningen SV 18 SV om Europeiska 
unionens asylbyrå]14 i syfte att underlätta 
och förbättra funktionen hos det 
gemensamma europeiska asylsystemet 
genom att samordna och stärka det 
praktiska samarbetet och 
informationsutbytet mellan 
medlemsstaterna, främja unionens 
asyllagstiftning och de operativa normerna 
för asyl för att säkerställa respekt för 
mänskliga rättigheter och en hög grad av 
enhetlighet grundad på höga skyddsnormer 
vad gäller förfaranden för internationellt 
skydd, mottagningsvillkor och en 
bedömning av skyddsbehov i hela unionen, 
möjliggöra en hållbar och rättvis fördelning 
av ansökningar om internationellt skydd, 
alltid med den sökandes bästa som slutligt 
mål, underlätta en enhetlig bedömning av 
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för vidarebosättning och tillhandahålla 
operativt och tekniskt bistånd till 
medlemsstaterna för förvaltningen av deras 
asyl- och mottagningssystem, särskilt de 
vars system utsätts för ett oproportionerligt 
tryck.

ansökningar om internationellt skydd i hela 
unionen, stödja medlemsstaternas insatser 
för vidarebosättning och tillhandahålla 
operativt och tekniskt bistånd till 
medlemsstaterna för förvaltningen av deras 
asyl- och mottagningssystem, särskilt de 
vars system utsätts för ett oproportionerligt 
tryck.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10) Fonden bör stödja unionens och 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
förbättra medlemsstaternas kapacitet att 
utveckla, övervaka och utvärdera sin 
asylpolitik mot bakgrund av deras 
skyldigheter enligt gällande unionsrätt.

(10) Fonden bör stödja unionens och 
medlemsstaternas ansträngningar för att 
förbättra medlemsstaternas kapacitet att 
utveckla, övervaka och utvärdera sin 
asylpolitik mot bakgrund av deras 
skyldigheter enligt gällande unionsrätt och 
internationell rätt baserat på en 
heltäckande strategi för respekt för 
mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11) Partnerskap och samarbete med 
tredjeländer är en viktig del av unionens 
asylpolitik för att säkerställa en lämplig 
hantering av tillströmningen av personer 
som ansöker om asyl eller andra former av 
internationellt skydd. Med målet att ersätta 
de farliga och irreguljära inresorna med 
lagliga och säkra inresor till 
medlemsstaternas territorium för 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer i behov av internationellt skydd, 
uttrycka solidaritet med länder i regioner 
till vilka eller inom vilka ett stort antal 
personer i behov av internationellt skydd 

(11) Partnerskap och samarbete med 
tredjeländer är en viktig del av unionens 
migrationspolitik och asylpolitik för att 
säkerställa att människor inte tvingas 
lämna sina hemländer, en lämplig 
hantering av migrationsflöden av personer, 
däribland av dem som ansöker om asyl 
eller andra former av internationellt skydd. 
Med målet att ersätta de farliga och 
irreguljära inresorna med lagliga och säkra 
inresor till medlemsstaternas territorium 
för tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer, även de som är i behov av 
internationellt skydd, uttrycka solidaritet 
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har fördrivits genom att hjälpa till att 
minska trycket på dessa länder, bidra till 
att uppnå unionens migrationspolitiska 
mål genom att öka unionens inflytande 
gentemot tredjeländer samt effektivt bidra 
till globala vidarebosättningsinitiativ 
genom att tala med en röst i internationella 
forum och med tredjeländer bör fonden ge 
ekonomiska incitament till genomförandet 
av unionens ram för vidarebosättning [och 
humanitärt mottagande].

med länder i regioner till vilka eller inom 
vilka ett stort antal personer i behov av 
internationellt skydd har fördrivits genom 
att hjälpa till att minska trycket på dessa 
länder samt effektivt bidra till globala 
vidarebosättningsinitiativ genom att tala 
med en röst i internationella forum och 
med tredjeländer bör fonden ge 
ekonomiska incitament till genomförandet 
av unionens ram för vidarebosättning [och 
humanitärt mottagande] och till andra 
motsvarande humanitära initiativ som 
antagits av medlemsstaterna, enskilt eller 
gemensamt.

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Med beaktande av de stora 
migrationsströmmarna till unionen under 
de senaste åren och vikten av att 
säkerställa sammanhållningen i våra 
samhällen är det centralt att stödja 
medlemsstaternas strategier för att i ett 
tidigt skede integrera 
tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i 
medlemsstaterna, även på de prioriterade 
områden som anges i handlingsplanen för 
integration av tredjelandsmedborgare som 
antogs av kommissionen 2016.

(12) Med beaktande av vikten av att 
säkerställa sammanhållningen i våra 
samhällen är det centralt att stödja 
medlemsstaternas strategier för att i ett 
tidigt skede ta emot, integrera och 
inkludera tredjelandsmedborgare som 
vistas lagligt i medlemsstaterna, även på de 
prioriterade områden som anges i 
handlingsplanen för integration av 
tredjelandsmedborgare som antogs av 
kommissionen 2016.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) För att öka effektiviteten, erhålla 
största möjliga mervärde för unionen och 
säkerställa att unionens respons för att 
främja integrationen av 

(13) För att förbättra och förstärka 
integrationsprocessen i de europeiska 
samhällena bör fonden underlätta laglig 
migration till unionen i enlighet med de 
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tredjelandsmedborgare är konsekvent bör 
de åtgärder som finansieras genom 
fonden vara specifika och komplettera de 
åtgärder som finansieras genom 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), och 
Europeiska regionala utvecklingsfonden 
(Eruf). Åtgärder som finansieras genom 
denna fond bör stödja åtgärder som är 
anpassade till behoven hos 
tredjelandsmedborgare och som generellt 
sett genomförs i ett tidigt skede av 
integrationsprocessen samt horisontella 
åtgärder till stöd för medlemsstaternas 
kapacitet på integrationsområdet, medan 
mer långsiktiga insatser för 
tredjelandsmedborgare bör finansieras 
genom Eruf och ESF+.

ekonomiska och sociala behoven i 
medlemsstaterna. Den bör göra det 
möjligt att börja förbereda 
integrationsprocessen redan i 
ursprungslandet för de 
tredjelandsmedborgare som kommer till 
unionen. Åtgärder i tredjeländer bör vara 
fullt förenliga med principen om en 
konsekvent utvecklingspolitik och 
åtagandena för att uppnå målen för 
hållbar utveckling.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att åstadkomma en 
övergripande integrationsstrategi bör 
integrationsåtgärderna också vara 
tillämpliga på personer som beviljats 
internationellt skydd, med beaktande av 
särdragen hos den målgruppen. Om 
integrationsåtgärder kombineras med 
mottagande bör åtgärderna i lämpliga fall 
även kunna stå öppna för asylsökande.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) I detta sammanhang bör 
medlemsstaternas myndigheter med ansvar 
för genomförandet av fonden vara skyldiga 
att samarbeta och inrätta 
samordningsmekanismer med de 

(14) För att vara effektiv och skapa 
största möjliga mervärde bör fonden 
tillämpa en mer målinriktad ansats och 
stödja konsekventa strategier för att vid 
behov främja integration av 
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myndigheter som medlemsstaterna har 
utsett för att förvalta ESF+ och Erufs 
interventioner och vid behov med deras 
förvaltande myndigheter och de 
förvaltande myndigheterna avseende andra 
unionsfonder som bidrar till integrationen 
av tredjelandsmedborgare.

tredjelandsmedborgare på nationell, lokal 
och/eller regional nivå. Dessa strategier 
bör i första hand genomföras av lokala 
eller regionala myndigheter och icke-
statliga aktörer, men får även genomföras 
av nationella myndigheter, framför allt 
om en medlemsstats administrativa 
organisation så kräver eller när, i en 
medlemsstat, åtgärder för mottagande, 
integration och inkludering ryms inom en 
befogenhet som delas mellan staten och 
den decentraliserade förvaltningen. De 
genomförande organisationerna bör 
bland en rad möjliga åtgärder välja dem 
som passar bäst för deras speciella 
situation.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 20

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(20) En effektiv återvändandepolitik är 
en väsentlig del av den övergripande 
migrationsstrategi som unionen och dess 
medlemsstater eftersträvar. Fonden bör 
stödja och uppmuntra medlemsstaternas 
ansträngningar för att effektivt genomföra 
och vidareutveckla gemensamma 
standarder för återvändande, särskilt i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/115/EG15, och för att 
skapa en integrerad och samordnad strategi 
för hantering av återvändande. För en 
hållbar återvändandepolitik bör fonden 
också stödja relaterade åtgärder i 
tredjeländer, till exempel återintegrering 
av personer som återvänder.

(20) En effektiv återvändandepolitik är 
en väsentlig del av den övergripande 
migrationsstrategi som unionen och dess 
medlemsstater eftersträvar. Fonden bör 
stödja och uppmuntra medlemsstaternas 
ansträngningar för att effektivt genomföra 
och vidareutveckla gemensamma 
standarder för återvändande, med betoning 
på frivilliga återvändanden, särskilt i 
enlighet med Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2008/115/EG15, och för att 
skapa en integrerad och samordnad strategi 
för hantering av återvändande. Fonden bör 
också stödja relaterade åtgärder i 
tredjeländer för att främja och garantera 
säkert och värdigt återvändande och 
återtagande samt hållbar återanpassning, 
såsom fastställs i den globala 
flyktingpakten.

__________________ __________________
15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/115/EG av den 16 december 2008 om 
gemensamma normer och förfaranden för 

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2008/115/EG av den 16 december 2008 om 
gemensamma normer och förfaranden för 
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återvändande av tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i medlemsstaterna 
(EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

återvändande av tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt i medlemsstaterna 
(EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) Medlemsstaterna bör i första hand 
använda frivilligt återvändande. För att 
främja frivilligt återvändande bör 
medlemsstaterna överväga incitament 
såsom förmånsbehandling i form av ökat 
bistånd i samband med återvändandet för 
personer som återvänder frivilligt. Denna 
typ av frivilligt återvändande ligger i både 
de återvändande personernas och 
myndigheternas intresse med avseende på 
kostnadseffektiviteten.

(21) Medlemsstaterna bör i första hand 
använda frivilligt återvändande. För att 
främja frivilligt återvändande bör 
medlemsstaterna överväga incitament 
såsom förmånsbehandling i form av ökat 
bistånd i samband med återvändande, 
genom yrkesutbildning i Europa som 
skulle kunna hjälpa återvändande att 
återinträda på arbetsmarknaden i sina 
ursprungsländer. Denna typ av frivilligt 
återvändande ligger i både de återvändande 
personernas och myndigheternas intresse 
med avseende på kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) Särskilda stödåtgärder för 
återvändande personer i medlemsstaterna 
och i återvändandeländerna kan förbättra 
villkoren för återvändande och förbättra 
deras återanpassning.

(23) Särskilda stödåtgärder för 
återvändande personer, med särskild 
uppmärksamhet ägnad åt deras 
humanitära och skyddsmässiga behov, i 
medlemsstaterna och i 
återvändandeländerna kan förbättra 
villkoren för återvändande och förbättra 
deras återanpassning. Särskild 
uppmärksamhet bör ägnas åt utsatta 
grupper. Beslut om återvändande ska 
vara grundade i en heltäckande och 
noggrann bedömning av situationen i 
ursprungsländerna, som inbegriper en 
bedömning av förmågan på lokal nivå att 
ta emot återvändande personer. Särskilda 
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åtgärder och insatser för att stödja 
ursprungsländerna, och framför allt 
utsatta människor, bidrar till att 
säkerställa att återvändandet sker på ett 
hållbart och ändamålsenligt sätt. Dessa 
åtgärder bör genomföras med aktivt 
deltagande från lokala myndigheter, 
civilsamhället och diasporagrupper.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Återtagandeavtal och andra 
arrangemang är en viktig del av unionens 
återvändandepolitik och ett centralt 
redskap för en effektiv hantering av 
migrationsströmmar, eftersom de 
underlättar ett snabbt återvändande av 
irreguljära migranter. Dessa avtal och 
andra arrangemang är en viktig del av 
ramen för dialog och samarbete med de 
tredjeländer som är ursprungs- eller 
transitländer för irreguljära migranter, och 
deras genomförande i tredjeländerna bör 
stödjas eftersom det gynnar effektiviteten i 
återvändandepolitiken på nationell nivå 
och unionsnivå.

(24) Återtagandeavtal och andra 
arrangemang är en viktig del av unionens 
återvändandepolitik och ett centralt 
redskap för en effektiv hantering av 
migrationsströmmar, eftersom de 
underlättar ett snabbt återvändande av 
irreguljära migranter. Dessa avtal och 
andra arrangemang är en viktig del av 
ramen för samarbete och politisk dialog 
med de tredjeländer som är ursprungs- eller 
transitländer för irreguljära migranter, och 
deras genomförande i tredjeländerna bör 
stödjas eftersom det gynnar effektiviteten i 
återvändandepolitiken på nationell nivå 
och unionsnivå.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 25

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25) Utöver det stöd till återvändande 
som föreskrivs i denna förordning bör 
fonden också stödja andra åtgärder för att 
bekämpa irreguljär migration, ta itu med 
incitament till irreguljär migration eller 
kringgående av befintliga regler för laglig 
migration, och därigenom värna om 
integriteten i medlemsstaternas 

(25) Utöver stöd till integration av 
tredjelandsmedborgare eller statslösa 
personer i medlemsstaterna bör fonden 
också stödja andra åtgärder för att bekämpa 
människohandel med migranter och 
uppmuntra och främja inrättandet av 
regler för laglig migration, och därigenom 
värna om integriteten i 
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invandringssystem. invandringssystemen i 
ursprungsländerna, i fullständig 
överenskommelse med principen om en 
konsekvent utvecklingspolitik.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Anställning av irreguljära 
migranter utgör en pullfaktor för olaglig 
migration och undergräver utvecklingen 
av en politik för arbetskraftens rörlighet 
som bygger på lagliga migrationssystem. 
Fonden bör därför, antingen direkt eller 
indirekt, stödja medlemsstaterna vid 
genomförandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/52/EG16 varigenom 
anställning av tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i EU förbjuds och det 
föreskrivs sanktioner mot arbetsgivare som 
överträder detta förbud.

(26) Fonden bör, antingen direkt eller 
indirekt, stödja medlemsstaterna vid 
genomförandet av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2009/52/EG16 varigenom 
anställning av tredjelandsmedborgare som 
vistas olagligt i EU förbjuds och det 
föreskrivs sanktioner mot arbetsgivare som 
överträder detta förbud. Den inbegriper 
även skyddsåtgärder, såsom irreguljärt 
anställda tredjelandsmedborgares rätt att 
framföra klagomål och kräva tillbaka sina 
löner. Fonden bör stödja genomförandet 
av dessa skyddsåtgärder, eftersom dessa 
inte har genomförts i tillräcklig 
utsträckning, vilket påpekades i 
kommissionens meddelande till 
Europaparlamentet och rådet av den 22 
maj 2014 om tillämpningen av direktiv 
2009/52/EG av den 18 juni 2009 om 
minimistandarder
för sanktioner och åtgärder mot 
arbetsgivare för tredjelandsmedborgare 
som vistas olagligt.

_________________ _________________
16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/52/EG av den 18 juni 2009 om 
minimistandarder för sanktioner och 
åtgärder mot arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
(EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 
2009/52/EG av den 18 juni 2009 om 
minimistandarder för sanktioner och 
åtgärder mot arbetsgivare för 
tredjelandsmedborgare som vistas olagligt 
(EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

Ändringsförslag 19



PE628.531v02-00 14/31 AD\1172894SV.docx

SV

Förslag till förordning
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna bör stödja 
begärandena från det civila samhällets 
och arbetstagarnas sammanslutningar, 
till exempel den som rör inrättandet av ett 
europeiskt nätverk av 
mottagningsarbetare av båda könen, i 
syfte att koppla samman alla arbetstagare 
i Europa som är verksamma på 
migrationsområdet, att främja ett värdigt 
välkomnande och en strategi för 
migration som grundar sig på mänskliga 
rättigheter och utbyte av god praxis i 
fråga om mottagande och 
sysselsättningsmöjligheter för migranter.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Åtgärder som vidtas i och i 
förhållande till tredjeländer och som stöds 
genom fonden bör komplettera andra 
åtgärder utanför unionen som stöds 
genom unionens finansieringsinstrument 
för yttre åtgärder. Vid genomförandet av 
dessa åtgärder bör i synnerhet fullständig 
överensstämmelse eftersträvas med 
principerna och de allmänna målen för 
unionens yttre åtgärder och utrikespolitik 
vad gäller landet eller regionen i fråga och 
unionens internationella åtaganden. När 
det gäller den externa dimensionen bör 
fonden inriktas på stöd som ska förbättra 
samarbetet med tredjeländer och stärka 
centrala aspekter i migrationshanteringen 
på områden av intresse för unionens 
migrationspolitik.

(30) Åtgärder som vidtas inom fonden i 
förhållande till tredjeländer bör vara 
fullständigt förenliga med principerna och 
de allmänna målen för unionens yttre 
åtgärder, utrikespolitik och 
utvecklingspolitik vad gäller landet eller 
regionen i fråga och unionens 
internationella åtaganden. Samarbete med 
tredjeländer bör inte vara avsett att stödja 
åtgärder som är direkt inriktade på 
utveckling och bör inte undergräva 
principen om en konsekvent 
utvecklingspolitik.
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Dessa preliminära belopp bör ligga 
till grund för medlemsstaternas långsiktiga 
investeringar. För att ta hänsyn till 
förändringar i migrationsströmmarna och 
åtgärda behoven i förvaltningen av asyl- 
och mottagningssystemen och 
integrationen av tredjelandsmedborgare 
som vistas lagligt i medlemsstaterna samt 
bekämpa irreguljär migration genom en 
effektiv och hållbar återvändandepolitik 
bör medlemsstaterna tilldelas ett ytterligare 
belopp efter halva tiden med hänsyn till 
utnyttjandegraden. Beloppet bör baseras på 
de senaste tillgängliga statistiska 
uppgifterna i enlighet med bilaga I för att 
återspegla förändringarna i 
medlemsstaternas utgångsläge.

(35) Dessa preliminära belopp bör ligga 
till grund för medlemsstaternas långsiktiga 
investeringar. För att ta hänsyn till 
förändringar i migrationsströmmarna och 
åtgärda behoven i förvaltningen av asyl- 
och mottagningssystemen och 
integrationen av tredjelandsmedborgare, 
bekämpa människohandel med migranter, 
genomföra en effektiv, rättighetsförenlig 
och hållbar återvändandepolitik bör 
medlemsstaterna tilldelas ett ytterligare 
belopp efter halva tiden med hänsyn till 
utnyttjandegraden. Beloppet bör baseras på 
de senaste tillgängliga statistiska 
uppgifterna i enlighet med bilaga I för att 
återspegla förändringarna i 
medlemsstaternas utgångsläge.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Skäl 41

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(41) För att komplettera genomförandet 
av det politiska målet för denna fond på 
nationell nivå genom medlemsstaternas 
program, bör fonden också stödja åtgärder 
på unionsnivå. Sådana åtgärder bör ha 
övergripande strategiska syften inom 
fondens tillämpningsområde som gäller 
politisk analys och innovation, 
gränsöverskridande ömsesidigt lärande och 
partnerskap samt testning av nya initiativ 
och åtgärder i hela unionen.

(41) För att komplettera genomförandet 
av det politiska målet för denna fond på 
nationell nivå genom medlemsstaternas 
program, bör fonden också stödja åtgärder 
på unionsnivå. Sådana åtgärder bör ha 
övergripande strategiska syften inom 
fondens tillämpningsområde som gäller 
politisk analys och innovation, 
gränsöverskridande ömsesidigt lärande och 
partnerskap, det arbete som utförs av 
diasporagrupper och den förmedlande 
roll som de kan spela i detta avseende, 
samt testning av nya initiativ och åtgärder i 
hela unionen.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) I syfte att stärka unionens kapacitet 
att omedelbart hantera ett oförutsett eller 
oproportionerligt hårt migrationstryck i en 
eller flera medlemsstater som kännetecknas 
av en stor eller oproportionerlig 
inströmning av tredjelandsmedborgare 
vilket ställer betydande och omedelbara 
krav på medlemsstaternas mottagnings- 
och förvarsanläggningar, system för 
hantering av asyl och migration samt asyl- 
och migrationsförfaranden, eller ett hårt 
migrationstryck i tredjeländer på grund av 
den politiska utvecklingen eller konflikter, 
bör det vara möjligt att ge bistånd i 
nödsituationer i enlighet med den ram som 
fastställs i denna förordning.

(42) I syfte att stärka unionens kapacitet 
att omedelbart hantera ett oförutsett eller 
oproportionerligt hårt migrationstryck i en 
eller flera medlemsstater som kännetecknas 
av en stor eller oproportionerlig 
inströmning av tredjelandsmedborgare 
vilket ställer betydande och omedelbara 
krav på medlemsstaternas mottagnings- 
och förvarsanläggningar, system för 
hantering av asyl och migration samt asyl- 
och migrationsförfaranden, eller ett hårt 
migrationstryck i tredjeländer på grund av 
den politiska utvecklingen eller konflikter, 
bör det vara möjligt att när som helst ge 
bistånd i nödsituationer till insatser som 
ska säkerställa respekten för de mänskliga 
rättigheterna och medlemsstaternas 
efterlevnad av sina internationella 
åtaganden när det gäller framför allt asyl 
och skydd, i enlighet med den ram som 
fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Organisationer inom det civila 
samhället samt lokala och regionala 
myndigheter och parlament i 
medlemsstaterna och i tredjeländer bör 
rådfrågas vid 
programplaneringsprocessen för samt 
genomförandet och utvärderingen av de 
program som finansieras genom denna 
fond.
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Fondens politiska mål ska vara att 
bidra till en effektiv hantering av 
migrationsströmmar i överensstämmelse 
med unionens relevanta regelverk och i 
enlighet med unionens åtaganden när det 
gäller grundläggande rättigheter.

1. Fondens politiska mål ska vara att 
bidra till en effektiv hantering av 
migrationsströmmar i överensstämmelse 
med unionens relevanta regelverk och i 
enlighet med unionens åtaganden när det 
gäller grundläggande rättigheter, framför 
allt rätten till asyl, som fastställs i 
Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna, och 
principen om en konsekvent 
utvecklingspolitik.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(b) Stödja laglig migration till 
medlemsstaterna inbegripet att bidra till 
integrationen av tredjelandsmedborgare.

(b) Stödja inrättandet av säkra och 
lagliga vägar till medlemsstaterna, 
inbegripet att bidra till integrationen av 
tredjelandsmedborgare, däribland 
asylsökande och personer som åtnjuter 
internationellt skydd, och stärkandet av 
skyddet av migranters mänskliga 
rättigheter.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bidra till kampen mot irreguljär 
migration och säkerställa ett effektivt 
återvändande och återtagande i 
tredjeländer.

(c) Bidra till kampen mot irreguljär 
migration, genom att öppna lagliga vägar 
för migration, bekämpa människohandel 
och säkerställa ett effektivt och hållbart 
återvändande och återtagande i tredjeländer 
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för både de återvändande och 
ursprungsländerna.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Bidra till kampen mot irreguljär 
migration och säkerställa ett effektivt 
återvändande och återtagande i 
tredjeländer.

(c) Bidra till kampen mot irreguljär 
migration och säkerställa ett effektivt och 
hållbart återvändande och återtagande i 
tredjeländer för både de återvändande och 
ursprungsländerna.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ca) Att öka solidariteten och förbättra 
ansvarsfördelningen mellan 
medlemsstaterna, särskilt med de 
medlemsstater som påverkas mest av 
migrations- och asylströmmar, bland 
annat genom praktiskt samarbete.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fonden ska vara öppen för tredjeländer i 
enlighet med de villkor som fastställs i ett 
särskilt avtal som omfattar tredjelandets 
deltagande i Asyl- och migrationsfonden, 
under förutsättning att avtalet

Fonden ska vara öppen för tredjeländer 
som inte kränker migranters 
grundläggande rättigheter, för 
verksamhet på områdena laglig 
migration, återvändande och återtagande 
i enlighet med de villkor som fastställs i ett 
särskilt avtal som omfattar tredjelandets 
deltagande i Asyl- och migrationsfonden, 
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och vilket bör göras allmänt tillgängligt, 
under förutsättning att avtalet

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 5 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– föreskriver en 
tvistlösningsmekanism för individer som 
anser att deras grundläggande rättigheter 
har kränkts.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen och 
medlemsstaterna ska se till att åtgärder 
gentemot tredjeländer vidtas i 
överensstämmelse med andra åtgärder 
som genomförs med hjälp av 
unionsinstrument, respekterar principen 
om en konsekvent utvecklingspolitik, 
fokuserar på åtgärder som inte är 
utvecklingsinriktade, och är fullt 
förenliga med mänskliga rättigheter och 
internationell rätt.

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den tematiska delen ska särskilt 
stödja åtgärder som omfattas av 
genomförandeåtgärd 2 b i bilaga II som 
genomförs av lokala och regionala 
myndigheter eller det civila samhällets 

6. Den tematiska delen ska särskilt 
stödja åtgärder som omfattas av 
genomförandeåtgärd 2 b i bilaga II som 
genomförs av lokala och regionala 
myndigheter eller det civila samhällets 
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organisationer. organisationer, framför allt 
diasporagrupper.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 
att de prioriteringar som fastställs i dess 
program är förenliga med och motsvarar 
unionens prioriteringar och utmaningar på 
området migrationsförvaltning, och 
stämmer helt överens med unionens 
relevanta regelverk och överenskomna 
unionsprioriteringar. När medlemsstaterna 
fastställer prioriteringarna för sina program 
ska de säkerställa att de 
genomförandeåtgärder som anges i bilaga 
II verkligen beaktas.

1. Varje medlemsstat ska säkerställa 
att de prioriteringar som fastställs i dess 
program är förenliga med och motsvarar 
unionens prioriteringar och utmaningar på 
området migrationsförvaltning, asyl och 
mottagande och stämmer helt överens med 
unionens relevanta regelverk och 
överenskomna unionsprioriteringar. När 
medlemsstaterna fastställer prioriteringarna 
för sina program ska de säkerställa att de 
genomförandeåtgärder som anges i bilaga 
II verkligen beaktas.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska säkerställa att 
Europeiska unionens asylbyrå och 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede 
involveras i att utarbeta programmen 
avseende sina befogenhetsområden. 
Kommissionen ska samråda med 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och Europeiska 
unionens asylbyrå om utkasten till program 
för att säkerställa konsekvens och 
komplementaritet i byråernas och 
medlemsstaternas åtgärder.

2. Kommissionen ska säkerställa att 
Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter och Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede 
involveras i att utarbeta programmen 
avseende sina befogenhetsområden. 
Kommissionen ska samråda med 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och Europeiska 
unionens asylbyrå om utkasten till program 
för att säkerställa konsekvens och 
komplementaritet i byråernas och 
medlemsstaternas åtgärder.
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Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska säkerställa att 
Europeiska unionens asylbyrå och 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede 
involveras i att utarbeta programmen 
avseende sina befogenhetsområden. 
Kommissionen ska samråda med 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och Europeiska 
unionens asylbyrå om utkasten till program 
för att säkerställa konsekvens och 
komplementaritet i byråernas och 
medlemsstaternas åtgärder.

2. Kommissionen ska säkerställa att 
Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter och Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede 
involveras i att utarbeta programmen 
avseende sina befogenhetsområden. 
Kommissionen ska samråda med 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån och Europeiska 
unionens asylbyrå om utkasten till program 
för att säkerställa konsekvens och 
komplementaritet i byråernas och 
medlemsstaternas åtgärder.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen får involvera 
Europeiska unionens asylbyrå och 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i de övervaknings- 
och utvärderingsuppgifter som avses i 
avsnitt 5, när det är lämpligt, i synnerhet 
för att säkerställa att de åtgärder som 
genomförs med stöd av fonden är förenliga 
med unionens relevanta regelverk och 
överenskomna unionsprioriteringar.

3. Kommissionen får involvera 
Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska 
unionens byrå för grundläggande 
rättigheter och Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i de övervaknings- 
och utvärderingsuppgifter som avses i 
avsnitt 5, när det är lämpligt, i synnerhet 
för att säkerställa att de åtgärder som 
genomförs med stöd av fonden är förenliga 
med unionens relevanta regelverk och 
överenskomna unionsprioriteringar.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter en övervakningsåtgärd som 
utförts i enlighet med förordning (EU) 
[ ../..] [förordningen om Europeiska 
unionens asylbyrå] eller antagandet av 
rekommendationer i enlighet med 
förordning (EU) nr 1053/2013 som 
omfattas av denna förordning ska den 
berörda medlemsstaten, tillsammans med 
kommissionen, och i förekommande fall 
med Europeiska unionens asylbyrå och 
Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån, utvärdera hur 
resultaten ska hanteras, däribland 
eventuella brister eller problem kring 
kapacitet och beredskap och ska utföra 
rekommendationerna genom sitt program.

4. Efter en övervakningsåtgärd som 
utförts i enlighet med förordning (EU) 
[ ../..] [förordningen om Europeiska 
unionens asylbyrå] eller antagandet av 
rekommendationer i enlighet med 
förordning (EU) nr 1053/2013 som 
omfattas av denna förordning ska den 
berörda medlemsstaten, tillsammans med 
kommissionen, och i förekommande fall 
med Europeiska unionens asylbyrå, 
Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter och Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån, utvärdera 
hur resultaten ska hanteras, däribland 
eventuella brister eller problem kring 
kapacitet och beredskap och ska utföra 
rekommendationerna genom sitt program.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. En medlemsstat som använder 
driftsstöd ska följa unionens regelverk för 
asyl och återvändande.

3. En medlemsstat som använder 
driftsstöd ska följa unionens regelverk för 
asyl och återvändande samt 
grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska i programmet 
och i den årliga prestationsrapport som 
avses i artikel 30 motivera användningen 
av driftsstöd för att uppnå målen för denna 
förordning. Före godkännandet av 
programmet ska kommissionen, 
tillsammans med Europeiska unionens 

4. Medlemsstaterna ska i programmet 
och i den årliga prestationsrapport som 
avses i artikel 30 motivera användningen 
av driftsstöd för att uppnå målen för denna 
förordning. Före godkännandet av 
programmet ska kommissionen, 
tillsammans med Europeiska unionens 
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asylbyrå och Europeiska gräns- och 
kustbevakningsbyrån i enlighet med 
artikel 13, bedöma utgångsläget i de 
medlemsstater som har uttryckt sin avsikt 
att använda driftsstöd. Kommissionen ska 
ta hänsyn till den information som 
tillhandahålls av dessa medlemsstater och, 
i förekommande fall, tillgängliga uppgifter 
mot bakgrund av de övervakningsåtgärder 
som genomförs i enlighet med förordning 
(EU) .../.. [Förordningen om Europeiska 
unionens asylbyrå] och förordning (EU) 
nr 1053/2013 och som omfattas av 
tillämpningsområdet för denna förordning.

asylbyrå, Europeiska unionens byrå för 
grundläggande rättigheter och Europeiska 
gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet 
med artikel 13, bedöma utgångsläget i de 
medlemsstater som har uttryckt sin avsikt 
att använda driftsstöd. Kommissionen ska 
ta hänsyn till den information som 
tillhandahålls av dessa medlemsstater och, 
i förekommande fall, tillgängliga uppgifter 
mot bakgrund av de övervakningsåtgärder 
som genomförs i enlighet med förordning 
(EU) .../.. [Förordningen om Europeiska 
unionens asylbyrå] och förordning (EU) 
nr 1053/2013 och som omfattas av 
tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(c) Ett hårt migrationstryck i 
tredjeländer, inbegripet då personer i behov 
av skydd kan vara strandsatta på grund av 
den politiska utvecklingen eller konflikter, 
särskilt då det kan ha en effekt på 
migrationsströmmarna mot EU.

(c) Ett hårt migrationstryck i 
tredjeländer, inbegripet då personer i behov 
av skydd kan vara strandsatta på grund av 
den politiska utvecklingen eller konflikter.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsöversyn och en 
efterhandsutvärdering av denna förordning, 
inbegripet av de åtgärder som vidtas inom 
ramen för fonden.

1. Kommissionen ska genomföra en 
halvtidsöversyn och en 
efterhandsutvärdering av denna förordning, 
inbegripet av de åtgärder som vidtas inom 
ramen för fonden, bedömningen av 
konsekvenserna av återvändanden för 
tredjeländer samt respekten för 
migranters grundläggande rättigheter.
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Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Halvtidsöversynen och 
efterhandsutvärderingen ska utföras i god 
tid för att kunna bidra till 
beslutsprocessen.

2. Halvtidsöversynen och 
efterhandsutvärderingen ska utföras i god 
tid så att de kan användas i 
beslutsprocessen, och resultaten av dem 
ska göras offentlig och tillgänglig.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ha) Hur respekten för migranters 
grundläggande rättigheter har 
garanterats i fondens genomförande.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 30 % för asyl. – 40 % för asyl.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 30 % för laglig migration och 
integration.

– 40 % för laglig migration, 
integration och inkludering.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– 40 % för bekämpning av irreguljär 
migration samt återvändande.

– 20 % för bekämpning av irreguljär 
migration samt återvändande.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Stärka solidariteten och samarbetet 
med de tredjeländer som påverkas av 
migrationsflöden, inklusive genom 
vidarebosättning och andra lagliga vägar 
till skydd i EU samt partnerskap och 
samarbete med tredjeländer för att hantera 
migration.

(d) Stärka solidariteten, samarbetet och 
utbytet av bästa praxis med de tredjeländer 
som påverkas av migrationsflöden, 
inklusive genom vidarebosättning och 
andra lagliga vägar till skydd i EU samt 
partnerskap och samarbete med 
tredjeländer för att hantera migration.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Främjande av utbyten och en dialog 
mellan tredjelandsmedborgare, det 
mottagande samhället och myndigheterna, 
inklusive genom samråd med 
tredjelandsmedborgare och en 
interkulturell och interreligiös dialog.

(k) Främjande av utbyten och en 
dialog, särskilt med stöd av 
diasporagrupper, mellan 
tredjelandsmedborgare, det mottagande 
samhället och myndigheterna, inklusive 
genom samråd med tredjelandsmedborgare 
och en interkulturell och interreligiös 
dialog.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(a) Infrastrukturer för mottagning eller 
förvar, eventuellt med möjlighet för flera 
medlemsstater att utnyttja sådana 
anläggningar gemensamt.

(a) Infrastrukturer för mottagning, 
eventuellt med möjlighet för flera 
medlemsstater att utnyttja sådana 
anläggningar gemensamt.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(d) Bekämpa incitament till irreguljär 
migration, inklusive anställning av 
irreguljära migranter, genom effektiva och 
lämpliga inspektioner på grundval av en 
riskbedömning, utbildning av personal, 
inrättande och genomförande av 
mekanismer genom vilka irreguljära 
migranter kan kräva tillbaka betalningar 
och lämna in klagomål mot sina 
arbetsgivare eller information och 
medvetandehöjande kampanjer för att 
informera arbetsgivare och irreguljära 
migranter om deras rättigheter och 
skyldigheter enligt direktiv 2009/52/EG8.

(d) Bekämpa irreguljär migration, 
inklusive anställning av irreguljära 
migranter, genom effektiva och lämpliga 
inspektioner på grundval av en 
riskbedömning, utbildning av personal, 
inrättande och genomförande av 
mekanismer genom vilka irreguljära 
migranter kan kräva tillbaka betalningar 
och lämna in klagomål mot sina 
arbetsgivare eller information och 
medvetandehöjande kampanjer för att 
informera arbetsgivare och irreguljära 
migranter om deras rättigheter och 
skyldigheter enligt direktiv 2009/52/EG8.

Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(da) Bedömning av situationen och 
stabiliteten i ursprungsländerna och 
förmågan på lokal nivå att ta emot 
återvändande personer.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led e
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(e) Förberedelser av återvändande, 
inbegripet åtgärder som leder till 
utfärdande av beslut om återvändande, 
identifiering av tredjelandsmedborgare, 
utfärdande av resehandlingar och spårning 
av familjemedlemmar.

(e) Förberedelser av återvändande, 
inbegripet åtgärder som leder till 
utfärdande av beslut om återvändande, 
identifiering av tredjelandsmedborgare, 
utfärdande av resehandlingar, spårning av 
familjemedlemmar, valmöjlighet att ges 
yrkesutbildning i Europa för att främja 
återanpassning i ursprungslandet.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led h

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(h) Avlägsnandeåtgärder, inbegripet 
därtill hörande åtgärder i enlighet med de 
standarder som anges i unionsrätten, med 
undantag för utrustning för genomförande 
av tvångsmedel.

(h) Avlägsnandeåtgärder, inbegripet 
därtill hörande åtgärder, med fullständig 
respekt för mänskliga rättigheter och i 
enlighet med de standarder som anges i 
unionsrätten, med undantag för utrustning 
för genomförande av tvångsmedel.

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(i) Åtgärder till stöd för de 
återvändande personernas varaktiga 
återvändande och återanpassning.

(i) Åtgärder till stöd, genom en 
långsiktig strategi, för de återvändande 
personernas varaktiga återvändande och 
återanpassning, inbegripet verksamhet för 
utveckling av färdigheter.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led j
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(j) Faciliteter och tjänster i 
tredjeländer varigenom lämplig tillfällig 
logi och lämpligt mottagande säkerställs 
vid ankomsten, inklusive för 
ensamkommande barn och andra utsatta 
grupper i överensstämmelse med 
internationella normer.

(j) Stöd till tredjeländer i att 
säkerställa lämplig tillfällig logi och 
lämpligt mottagande vid ankomsten i 
överensstämmelse med internationella 
normer.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(k) Samarbete med tredjeländer för 
bekämpning av irreguljär migration och 
för ett effektivt återvändande och 
återtagande, inklusive inom ramen för 
genomförandet av återtagandeavtal och 
andra överenskommelser.

utgår

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Bilaga III – punkt 4 – led m

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(m) Stöd till åtgärder i tredje länder, 
inbegripet infrastruktur, utrustning och 
andra åtgärder under förutsättning att 
dessa bidrar till att främja ett effektivt 
samarbete mellan tredjeländer och unionen 
och dess medlemsstater vad gäller 
återvändande och återtagande.

(m) Stöd till åtgärder i tredje länder, 
under förutsättning att dessa bidrar till att 
främja ett effektivt samarbete mellan 
tredjeländer och unionen och dess 
medlemsstater vad gäller återvändande och 
återtagande.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Bilaga IV – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Integrationsåtgärder som 
genomförs av lokala och regionala 
myndigheter och organisationer i det civila 
samhället.

– Integrationsåtgärder som 
genomförs av lokala och regionala 
myndigheter och organisationer i det civila 
samhället, inbegripet diasporagrupper.

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Bilaga V – del 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilt mål 2: Stödja laglig 
migration till medlemsstaterna inbegripet 
att bidra till integrationen av 
tredjelandsmedborgare. 

utgår

1. Antal personer som deltagit i åtgärder 
före avresa som stöds genom fonden.
2. Antal personer som har deltagit i 
integrationsåtgärder som stöds genom 
fonden och som rapporterat att 
åtgärderna varit till nytta för deras tidiga 
integration jämfört med det totala antalet 
personer som deltagit i 
integrationsåtgärder som stöds genom 
fonden.
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