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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. glæder sig over Kommissionens tilsagn 

om ikke at anvende bevillinger fra 

budgettet til ekstern humanitær bistand; 

noterer sig, at Kommissionen agter at 

finansiere første rate under dette nye 

instrument ved at omfordele bevillinger fra 

Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden 

(AMIF), men at disse bevillinger allerede 

var beregnet til at sikre byrdefordeling 

mellem medlemsstaterne for så vidt angår 

behandlingen af flygtninge; mener ikke, at 

hele beløbet kan dækkes gennem 

omfordelinger, uden at det påvirker 

AMIF's aktiviteter, da det nødvendigvis 

kommer under pres i år og kan få behov for 

yderligere ressourcer, hvis 

omfordelingsmekanismen når op på fuld 

kraft; mener derfor, at disse 100 mio. EUR 

bør findes ved en fremrykning af 

bevillinger, der vil skulle udlignes på et 

senere tidspunkt; bemærker, at der ikke er 

nogen margen tilbage under 

udgiftsområde 3, og at 

fleksibilitetsinstrumentet allerede er blevet 

opbrugt for 2016; støtter derfor en 

mobilisering af margenen til uforudsete 

udgifter til dækning af det resterende 

beløb for dette år, så snart det er 

nødvendigt, og opfordrer Kommissionen 

til at fremsætte et forslag i denne 

henseende; forudser, at en forhøjelse af 
FFR-loftet for udgiftsområde 3 vil vise sig 

4. glæder sig over Kommissionens tilsagn 

om ikke at anvende bevillinger fra 

budgettet til ekstern humanitær bistand; 

beklager, at Kommissionen agter at 

finansiere første rate under dette nye 

instrument ved at omfordele bevillinger fra 

Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden 

(AMIF), men at disse bevillinger allerede 

var beregnet til at sikre byrdefordeling 

mellem medlemsstaterne for så vidt angår 

behandlingen af flygtninge; mener, at hele 

beløbet bør dækkes gennem omfordelinger 

fra mindre relevante budgetposter, uden at 

det påvirker AMIF's aktiviteter, da det 

nødvendigvis kommer under pres i år og 

kan få behov for yderligere ressourcer, hvis 

omfordelingsmekanismen når op på fuld 

kraft; mener, at der under alle 

omstændigheder vil blive behov for at 

forhøje FFR-loftet for udgiftsområde 3 for 

at dække alle behov i forbindelse med 

flygtninge- og migrationskrisen; 
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at være uundgåelig for at dække alle 

behov i forbindelse med flygtninge- og 

migrationskrisen; 

Or. en 

 

 


