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Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. understreger, at der er anvendt 

betydelige, men stadig utilstrækkelige, 

budgetmidler til at tackle de underliggende 

årsager til flygtninge- og migrationskrisen 

ved at styrke bestemte EU-programmer 

under udgiftsområde 4; minder om de 

foranstaltninger, der er truffet, f.eks. 

omfordelingerne til fordel for migrations-

/flygtningerelaterede tiltag på 170 mio. 

EUR i løbet af 2015 og godkendelsen i 

2016 af yderligere 130 mio. EUR under 

udgiftsområde 4 til migrations-

/flygtningerelaterede aktiviteter såvel som 

omfordelingen af 430 mio. EUR under 

instrumentet for førtiltrædelsesbistand, 

instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde og det europæiske 

naboskabsinstrument; minder endvidere 

om, at Kommissionen for at håndtere den 

eksterne dimension af migrations- og 

flygtningekrisen har stillet forskellige 

yderligere forslag, der har indvirkning på 

EU-budgettet, som f.eks. dem om 

oprettelse af EU-trustfonde (Madad-

trustfonden og EU's nødtrustfond for 

Afrika, med en anslået indledende 

budgetmæssig virkning på hhv. 570 mio. 

EUR og 405 mio. EUR) og af faciliteten 

for flygtninge i Tyrkiet, hvoraf 1 mia. EUR 

skal finansieres over EU-budgettet, ikke 

iberegnet eventuel yderligere finansiering; 

12. understreger, at der er anvendt 

betydelige, men stadig utilstrækkelige, 

budgetmidler til at tackle de underliggende 

årsager til flygtninge- og migrationskrisen 

ved at styrke bestemte EU-programmer 

under udgiftsområde 4; minder om de 

foranstaltninger, der er truffet, f.eks. 

omfordelingerne til fordel for migrations-

/flygtningerelaterede tiltag på 170 mio. 

EUR i løbet af 2015 og godkendelsen i 

2016 af yderligere 130 mio. EUR under 

udgiftsområde 4 til migrations-

/flygtningerelaterede aktiviteter såvel som 

omfordelingen af 430 mio. EUR under 

instrumentet for førtiltrædelsesbistand, 

instrumentet til finansiering af 

udviklingssamarbejde og det europæiske 

naboskabsinstrument; minder endvidere 

om, at Kommissionen for at håndtere den 

eksterne dimension af migrations- og 

flygtningekrisen har stillet forskellige 

yderligere forslag, der har indvirkning på 

EU-budgettet, som f.eks. dem om 

oprettelse af EU-trustfonde (Madad-

trustfonden og EU's nødtrustfond for 

Afrika, med en anslået indledende 

budgetmæssig virkning på hhv. 570 mio. 

EUR og 405 mio. EUR) og af faciliteten 

for flygtninge i Tyrkiet, hvoraf 1 mia. EUR 

skal finansieres over EU-budgettet, ikke 

iberegnet eventuel yderligere finansiering; 
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understreger, at der vil opstå yderligere 

pres på Unionens budget fra andre 

planlagte foranstaltninger, som 

Kommissionen har annonceret, som f.eks. 

"Londontilsagnet", eller fra begivenheder 

som EU-Tyrkiet-topmødet den 18. marts 

2016; understreger, at de kommende ekstra 

budgetmidler også bør give mulighed for 

inklusion af de mest udsatte migranter, 

navnlig kvinder og børn og LGBTI-

personer; er imidlertid bekymret for, at der 

på grund af omfanget af de problemer, EU 

står over for, stadig vil være behov for 

yderligere foranstaltninger; 

understreger, at der vil opstå yderligere 

pres på Unionens budget fra andre 

planlagte foranstaltninger, som 

Kommissionen har annonceret, som f.eks. 

"Londontilsagnet", eller fra begivenheder 

som EU-Tyrkiet-topmødet den 18. marts 

2016; understreger, at de kommende ekstra 

budgetmidler også bør give mulighed for 

inklusion af de mest udsatte migranter, 

navnlig kvinder og børn; er imidlertid 

bekymret for, at der på grund af omfanget 

af de problemer, EU står over for, stadig 

vil være behov for yderligere 

foranstaltninger; 

Or. en 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

Betingelser med henblik på at sikre 

grundlæggende rettigheder i EU 

51. insisterer på, at alle lande skal påtage 

sig deres fulde andel af ansvaret i 

forbindelse med flygtningekrisen og 

beslutningen om en særlig 

omfordelingsmekanisme; opfordrer 

Kommissionen til at indføre en økonomisk 

bonus/strafmekanisme, for så vidt angår 

medlemsstaternes opfyldelse af deres 

forpligtelser som led i de foranstaltninger, 

EU har vedtaget; fastholder, at ethvert 

økonomisk bidrag, som hidrører fra 

sanktioner mod en medlemsstat, der ikke 

efterlever disse foranstaltninger, bør føres 

tilbage til EU-budgettet som en ekstra 

indtægt; 

 

 

udgår 

Or. en 

 

 


