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PR_COD_1app

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om ändring av beslut 
nr 574/2007/EG för att öka medfinansieringssatsen för fonden för yttre gränser för vissa 
medlemsstater som drabbats eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras 
finansiella stabilitet
(COM(2012)0527 – C7-0301/2012 – 2012/0253(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0527),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 77.2 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0301/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt 
rättsliga och inrikes frågor (A7-0000/2012).

1. Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta 
kommissionens förslag.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.



PE500.403v01-00 6/7 PR\917951SV.doc

SV

MOTIVERING

Den ekonomiska och finansiella krisen har haft svåra konsekvenser för de offentliga 
finanserna i många medlemsstater. De flesta medlemsstater har tvingats vidta långtgående 
åtgärder för att få ner skuldnivåerna och minska budgetunderskotten i syfte att få de offentliga 
finanserna på rätt köl. Vissa länder har drabbats i så stor omfattning att de har tagit hjälp av 
EU:s ekonomiska stödmekanismer. Till följd av de stora ekonomiska svårigheterna har dessa 
medlemsstater fått problem med att uppfylla de krav på medfinansiering som hör samman 
med EU-stöd. Svårigheterna märks också i samband med stödet inom ramen för det allmänna 
programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”. 

Därför har kommissionen föreslagit en möjlighet att öka medfinansieringssatsen för de 
medlemsstater som omfattas av en ekonomisk stödmekanism. Förslaget syftar till att öka EU:s 
medfinansieringssats med 20 procentenheter och därigenom minska medfinansieringskraven 
för de berörda medlemsstaterna. Detta skulle innebära en medfinansieringssats på 70 %. För 
projekt som gäller särskilda prioriteringar och för medlemsstater som omfattas av 
Sammanhållningsfonden skulle den höjda andelen kunna vara upp till 95 %. 

Föredraganden vill understryka att de ändrade medfinansieringssatserna för de medlemsstater 
som drabbats av allvarliga svårigheter med avseende på den finansiella stabiliteten inte 
innebär några ökade totalbelopp för de berörda fonderna. Fondernas årliga nationella anslag i 
enlighet med de grundläggande rättsakterna kommer att förbli oförändrade, medan den 
nationella medfinansieringen kommer att minskas i motsvarande mån. Föredraganden vill 
också betona att liknande ändringar av medfinansieringskraven har redan godkänts för 
strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, Europeiska fiskerifonden och Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det är därför rimligt att möjliggöra liknande 
ändringar för de fonder som rör migrationsströmmar. Det är också nödvändigt att påpeka att 
de föreslagna ökningarna av medfinansieringssatserna är tillfälliga och att de inte påverkar 
programperioden 2014–2020.

Föredraganden ställer sig generellt positiv till förslagen om att göra det möjligt att öka 
medfinansieringssatsen för medlemsstater som omfattas av en ekonomisk stödmekanism. 
Syftet med de berörda fonderna är att skapa verktyg för solidaritet mellan medlemsstaterna 
när det gäller att hantera migrationsströmmar. Denna uppgift är inte jämnt fördelad mellan 
medlemsstaterna, och därför är det motiverat att se över medfinansieringskraven i ljuset av de 
rådande ekonomiska svårigheterna.

Det är mycket viktigt för hela EU att hanteringen av migrationsströmmar fungerar. En 
medlemsstats oförmåga att garantera effektiv hantering av migrationsströmmar påverkar inte 
bara den medlemsstaten, utan även många andra medlemsstater. 

Det ligger därför i alla medlemsstaternas intresse att de ekonomiska svårigheterna i några 
medlemsstater inte leder till att de åtaganden som gjorts på området för migration drabbas 
negativt. Deltagarna i LIBE-utskottets delegationsresa till Grekland nyligen har vittnat om att 
det finns en rad projekt på gång som kräver ökade medfinansieringssatser för att kunna 
genomföras. Detta gäller till exempel renovering av flyktingförläggningar i dåligt skick och 
förbättring av sådan teknisk utrustning som behövs för effektivare gränsförvaltning. Det är 
mycket viktigt att medlemsstater med stora ekonomiska svårigheter fortfarande kan fullgöra 
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sina uppgifter för hantering av migrationsströmmar. 

Föredraganden vill betona vikten av effektiva kontroller och system för utvärdering av hur 
resurserna används. Felaktig användning av det ekonomiska stödet i vissa medlemsstater 
skapar tyvärr problem med absorptionsförmågan. Man kan därför inte nog betona vikten av 
vattentäta system för förvaltning och tillsyn, som följs upp med ordentliga inspektioner och 
kontroller. Det är också nödvändigt med utvärderingar efter halva tiden, liksom ständig och 
effektiv övervakning. 

Efter upprättandet av finansieringen är det nödvändigt att göra det möjligt att fatta snabba 
beslut om förslagen. Därför föreslår föredraganden att utskottet godkänner förslagen som de 
är, utan ändringsförslag. Det bör säkerställas att ändringarna får avsedd effekt på de projekt
som kräver medfinansiering i medlemsstater som drabbats av allvarliga svårigheter med 
avseende på den finansiella stabiliteten. Föredragandens förslag innebär dock inte att 
Europaparlamentet ska godkänna förslagen utan en ordentlig granskning. Föredragandens 
bedömning är dock den att de föreslagna ändringarna under rådande omständigheter är 
motiverade och att de bör antas inom den föreslagna tidsfristen; därför föreslår han att 
utskottet ger sitt stöd åt förslagen.


