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Pozměňovací návrh  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0130/2016 

José Manuel Fernandes 

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj pro poskytování mimořádné pomoci v 

rámci Unie 

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá závazek Komise neodklánět 

prostředky z rozpočtu na vnější 

humanitární pomoc; bere na vědomí, že 

Komise navrhuje financovat první splátku 

v rámci uvedeného nového nástroje 

přerozdělením prostředků z Azylového, 

migračního a integračního fondu (AMIF), 

jež měly být původně využity ke sdílení 

zátěže, kterou představuje práce s 

uprchlíky, mezi členskými státy; je toho 

názoru, že celkovou částku nelze pokrýt 

prostřednictvím přerozdělování, aniž by to 

mělo dopad na výkon Azylového, 

migračního a integračního fondu, který 

bude letos čelit tlaku a možná bude 

potřebovat další prostředky, má-li 

relokační mechanismus fungovat v plném 

tempu; je proto toho názoru, že těchto 100 

milionů EUR znamená předsunutí 

finančních prostředků, jež bude třeba 

později vykompenzovat; konstatuje, že v 

rámci okruhu 3 není k dispozici žádné 

rozpětí a že nástroj pružnosti byl již na rok 

2016 plně využit; podporuje proto 

uvolnění prostředků z rozpětí pro 

nepředvídané události, pokud jde o 

zbývající částku na tento rok, jakmile to 

bude třeba, a vyzývá Komisi, aby v tomto 

ohledu předložila návrh; předpokládá, že 

bude třeba navýšení stropu VFR pro okruh 

3, aby bylo možné řešit veškeré potřeby v 

4. vítá závazek Komise neodklánět 

prostředky z rozpočtu na vnější 

humanitární pomoc; vyjadřuje politování 

nad tím, že Komise navrhuje financovat 

první splátku v rámci uvedeného nového 

nástroje přerozdělením prostředků z 

Azylového, migračního a integračního 

fondu (AMIF), jež měly být původně 

využity ke sdílení zátěže, kterou 

představuje práce s uprchlíky, mezi 

členskými státy; je toho názoru, že celková 

částka by se měla pokrýt prostřednictvím 

přerozdělování z méně důležitých 

rozpočtových položek, aniž by to mělo 

dopad na výkon Azylového, migračního a 

integračního fondu, který bude letos čelit 

tlaku a možná bude potřebovat další 

prostředky, má-li relokační mechanismus 

fungovat v plném tempu; domnívá se, že 

bude v každém případě třeba navýšení 

stropu VFR pro okruh 3, aby bylo možné 

řešit veškeré potřeby v souvislosti s 

uprchlickou a migrační krizí; 



 

AM\1092001CS.doc  PE579.911v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

souvislosti s uprchlickou a migrační krizí; 

Or. en 

 

 


