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Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. erkender, at der til trods for 

mobiliseringen af betydelige budgetmidler 

fordelt over 2015 og 2016 til håndtering af 

migrations- og flygtningekrisen endnu ikke 

er fundet nogen løsning hverken internt i 

EU eller eksternt i flygtningenes 

hjemlande; understreger dog, at 

budgetmidlerne er utilstrækkelige, og at 

betydelige ekstra finansielle midler er 

nødvendige for at løse denne krise, idet 

stigningen i antallet af flygtninge og 

migranter ikke kan anses for at være et 

midlertidigt fænomen; understreger, at der 

bør stræbes efter langsigtede løsninger ikke 

blot i den årlige budgetprocedure, men 

også i den kommende foreløbige revision 

af FFR; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at forelægge en politisk 

og finansiel plan på mellemlang og lang 

sigt med henblik på at håndtere 

migrationskrisen og dens påvirkning af 

budgettet for 2017; bemærker, at alle EU-

finansierede foranstaltninger bør betragtes 

som en investering i håndtering af 

udfordringerne omkring flygtninge og 

migranter understreger nødvendigheden af 

at tage fat på de grundlæggende årsager til 

migrationsfænomenet ved at forbedre 

levevilkårene især gennem en forbedring af 

uddannelses- og sundhedssektorerne og 

gennem øget støtte til investeringer i 

infrastrukturerne i migranternes 

17. erkender, at der til trods for 

mobiliseringen af betydelige budgetmidler 

fordelt over 2015 og 2016 til håndtering af 

migrations- og flygtningekrisen endnu ikke 

er fundet nogen løsning hverken internt i 

EU eller eksternt i flygtningenes 

hjemlande; understreger dog, at 

budgetmidlerne er utilstrækkelige, og at 

betydelige ekstra finansielle midler er 

nødvendige for at løse denne krise, idet 

stigningen i antallet af flygtninge og 

migranter ikke kan anses for at være et 

midlertidigt fænomen; understreger, at der 

bør stræbes efter langsigtede løsninger ikke 

blot i den årlige budgetprocedure, men 

også i den kommende foreløbige revision 

af FFR; opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at forelægge en politisk 

og finansiel plan på mellemlang og lang 

sigt med henblik på at håndtere 

migrationskrisen og dens påvirkning af 

budgettet for 2017; bemærker, at alle EU-

finansierede foranstaltninger bør betragtes 

som en investering i håndtering af 

udfordringerne omkring flygtninge og 

migranter understreger nødvendigheden af 

at tage fat på de grundlæggende årsager til 

migrationsfænomenet ved at forbedre 

levevilkårene især gennem en forbedring af 

uddannelses- og sundhedssektorerne og 

gennem øget støtte til investeringer i 

infrastrukturerne i migranternes 
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oprindelseslande eller de lande, de først 

søger tilflugt i; understreger, at 

finansieringen af migrations- og 

flygtningekrisen ikke bør undergrave eller 

hindre gennemførelsen af andre vigtige 

EU-politikker; 

oprindelseslande eller de lande, de først 

søger tilflugt i; understreger, at 

finansieringen af migrations- og 

flygtningekrisen ikke bør undergrave eller 

hindre gennemførelsen af andre vigtige 

EU-politikker; understreger i dette lys, at 

solidaritet er et grundlæggende princip i 

EU-budgettet; er bekymret over, at 

solidaritet under flygtningekrisen viser sig 

på en uensartet måde i medlemsstaterne; 

gentager anmodningen til Kommissionen 

om at fremlægge et forslag til, hvordan 

EU-budgettet kan tilskynde 

medlemsstaterne til at vælge en mere 

afbalanceret tilgang til solidaritet; 

Or. en 
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18. understreger betydningen af en 

forbedret finansiering til 

genbosættelsesprogrammer, 

omfordelingsprocedurer og 

hjemsendelsesoperationer især inden for 

rammerne af Asyl-, Migrations- og 

Integrationsfonden (AMIF) med henblik 

på at sikre en effektiv europæisk asyl- og 

migrationspolitik og samtidig forhindre 

og mindske den ulovlige migration; 

understreger behovet for inden for EU's 

budget at skabe muligheder for at udvikle 

genbosættelsesområder og sikre zoner på 

det afrikanske kontinent og i Mellemøsten 

i samarbejde med Den Afrikanske Union, 

Den Arabiske Liga og UNHCR; 

udgår 

Or. en 

 

 


