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FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet understryker att de nuvarande taken i den fleråriga budgetramen 

2014-2020, i synnerhet rubrik 3, i ljuset av en invandringskris av aldrig tidigare skådad 

omfattning, har visat sig vara alltför strama och återspeglar inte i tillräcklig utsträckning 

den förstärkning av området med frihet, säkerhet och rättvisa som skett i och med 

Lissabonfördraget eller de utökade uppgifterna och större utmaningarna. Parlamentet 

påminner om att Asyl-, migrations- och integrationsfonden redan i princip är uttömd, och 

att de tillgängliga flexibilitetsmekanismerna i den fleråriga budgetramen redan har 

utnyttjats i stor utsträckning, vilket sålunda drastiskt minskat den finansiella flexibilitet 

som står till förfoganden under de kommande budgetåren. 

2. Europaparlamentet begär, trots att de tillgängliga flexibilitetsmekanismerna i den fleråriga 

budgetramen redan har utnyttjats i stor utsträckning, att de värst drabbade 

medlemsstaterna till fullo ska kunna dra nytta av dem, i synnerhet av den klausul om 

exceptionella omständigheter som ingår i stabilitets- och tillväxtpakten. 

3. Europaparlamentet anser att det behövs betydande ytterligare finansiella medel på 

EU-nivå för att hantera samtliga utmaningar som är relaterade till migrationen 

(ingripande, räddning, mottagande, registrering, kontroll, inkvartering, transport, 

omplacering, återvändande, integration) och de humanitära utmaningarna inom och 

utanför EU, utveckla och genomföra ett nytt gemensamt europeiskt asylsystem, stödja 

vidarebosättning och omplacering, förvalta de yttre gränserna och säkerställa den inre 

säkerheten inom Schengenområdet, samt främja integration och förebygga diskriminering 

(särskilt av kvinnor), rasism och främlingsfientlighet. 

4. Europaparlamentet anser att EU:s budget bör stödja politik som fokuserar på integration 

snararare än på säkerhet. Parlamentet begär att befintliga säkerhetsinstrument och 

möjligheter utnyttjas fullt ut innan beslut om nya anslag fattas, i synnerhet när det gäller 

utbyte av information mellan medlemsstaternas säkerhetsansvariga och brottsbekämpande 

organ. 

5. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett instrument för tillhandahållande av 

humanitärt bistånd inom EU, i synnerhet för att hantera den massiva strömmen av 

migranter och flyktingar. Parlamentet ifrågasätter emellertid att man tillämpar 

artikel 122.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för att inrätta detta nya 

instrument, med hänsyn till att parlamentet inte hörts i vederbörlig ordning. Parlamentet 

uttrycker oro över kommissionens avsikt att finansiera ett sådant instrument via rubrik 3 i 

den fleråriga budgetramen och framför allt med stöd av Amif-fonden, som redan nu 

utnyttjas för flera ändamål och uppvisar stora underskott. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att undersöka alternativa finansieringskällor i unionens budget för det 

berörda instrumentet så att de verksamheter och program som finansieras via Amif-fonden 

inte påverkas negativt. 

6. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett nytt kapitel inom rubrik 3 till förmån för 

krisstöd inom unionen. Parlamentet stöder idén om att man i samband med revisionen av 
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den fleråriga budgetramen bör säkerställa att detta "stöd" garanteras utöver taken, 

samtidigt som nödvändig flexibilitet säkras så att anslagstilldelningen anpassas till 

utvecklingen på fältet och ändringar i de politiska prioriteringarna. 

7. Europaparlamentet kräver att Asyl-, migrations- och integrationsfonden ses över och 

tilldelas mer resurser. Parlamentet betonar att budgeten för och personalen vid de 

europeiska byråer som hanterar migrationstrycket, i synnerhet Europeiska stödkontoret för 

asylfrågor (Easo) och Frontex, ytterligare måste ökas så att de kan ge ett verkligt stöd till 

medlemsstaterna och säkerställa uppfyllandet av sina mål. Parlamentet anser att 

tillräckliga medel måste anslås till sök- och räddningsinsatser, och påpekar att medel som 

avsatts för sök- och räddningsinsatser för närvarande felaktigt inkluderats i fonden för inre 

säkerhet. 

8. Europaparlamentet noterar att kommissionen nyligen undertecknade ett avtal om en 

flyktingfacilitet på sex miljarder euro för Turkiet. Parlamentet ser med oro på inrättandet 

av finansiella instrument utanför EU-budgeten, eftersom de hotar budgetens enhet och 

kringgår budgetförfarandet som kräver parlamentets deltagande och kontroll. Parlamentet 

betonar att det inte har hörts i samband med någon etapp av avtalets antagande. 

Parlamentet är bekymrat över de konsekvenser detta avtal kan få för 2017 års budget. 

Parlamentet betonar att denna fond, liksom andra liknande fonder, inte bör stödja 

repressiva eller andra åtgärder som kan kränka grundläggande rättigheter. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att noggrant övervaka användningen av dessa medel och 

regelbundet avge rapport till parlamentet. Parlamentet betonar att EU:s och 

medlemsstaternas flyktingstöd bör ges som ett tillägg till, och inte ersätter, det normala 

utvecklingsbiståndet. 

9. Europaparlamentet anser att det inte finns någon direkt koppling mellan migration och 

terrorism i Europa. Parlamentet begär ytterligare medel för bekämpning av 

radikaliseringen av ungdomar inom EU. Parlamentet anser att detta kan åstadkommas 

genom att man främjar integration och bekämpar diskriminering, rasism och 

främlingsfientlighet. Parlamentet kräver att medlen till projekt avsedda att inrätta ett 

område med frihet, säkerhet och rättvisa inte minskas. 

10. Europaparlamentet anser att Fonden för inre säkerhet bör ges tillräckliga finansiella medel 

så att den kan uppfylla sina mål, i synnerhet på området för ett effektivt samarbete och 

utbyte av information mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter, samtidigt 

som det bör betonas att alla dess åtgärder till fullo måste vara förenliga med EU:s stadga 

om de grundläggande rättigheterna. 

11. Europaparlamentet efterlyser en utökad budget för programmet Rättigheter, jämlikhet och 

medborgarskap, vilket syftar till att främja och skydda grundläggande rättigheter och 

bekämpa rasism, främlingsfientlighet och alla former av diskriminering, i synnerhet mot 

bakgrund av den ökande intoleransen i Europa. 

12. Europaparlamentet förväntar sig att migrationsströmmarna kommer att fortsätta på grund 

av den ihållande politiska instabiliteten och konflikterna i många regioner och avsaknaden 

av lagliga vägar för att ta sig till EU för både asylsökande och migranter. Parlamentet 

kräver en uppdaterad uppskattning av budgetbehoven för hanteringen av de utmaningar 

som förväntas fram till den fleråriga budgetramen löper ut. Parlamentet kräver att man i 

samband med revisionen 2017 av den fleråriga budgetramen ger största möjliga flexibilitet 
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till den fleråriga budgetramen för att anpassa dess kapacitet att reagera på situationer som 

inte kunde förutses då budgetramen antogs. Parlamentet kräver en höjning av rubrikerna 3 

och 4 och att parlamentet involveras i alla beslutsetapper när det gäller såväl 

budgetåtgärder som lagstiftningsåtgärder. 
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