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4. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie Komisji do nieprzenoszenia 

środków z budżetu przeznaczonego na 

zewnętrzną pomoc humanitarną; zauważa, 

że Komisja proponuje, aby sfinansować 

pierwszą transzę w ramach tego nowego 

instrumentu poprzez przesunięcie środków 

na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, 

które były już przeznaczone na 

zapewnienie podziału obciążeń między 

państwami członkowskimi w radzeniu 

sobie z uchodźcami; uważa, że nie można 

pokryć całej kwoty przesunięciami, nie 

wpływając na skuteczność AMIF, który w 

tym roku znajdzie się pod presją i może 

potrzebować dalszego wzmocnienia, jeśli 

system relokacji ma osiągnąć pełne tempo; 

w związku z tym uważa, że kwota 100 mln 

EUR stanowi koncentrację płatności na 

początku okresu finansowania, co będzie 

musiało być skompensowane na 

późniejszym etapie; zauważa, że w ramach 

działu 3 nie pozostawiono marginesu i że 

instrument elastyczności został już 

wykorzystany w całości w 2016 r.; w 

związku z tym popiera jak najszybsze 

uruchomienie marginesu na 

nieprzewidziane wydatki na pozostałą 

kwotę w roku bieżącym i zwraca się do 

Komisji o przedstawienie wniosku w tym 

względzie; spodziewa się, że podwyższenie 

4. z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie Komisji do nieprzenoszenia 

środków z budżetu przeznaczonego na 

zewnętrzną pomoc humanitarną; ubolewa, 

że Komisja proponuje, aby sfinansować 

pierwszą transzę w ramach tego nowego 

instrumentu poprzez przesunięcie środków 

na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, 

które były już przeznaczone na 

zapewnienie podziału obciążeń między 

państwami członkowskimi w radzeniu 

sobie z uchodźcami; uważa, że całą kwotę 

należy pokryć w drodze przesunięć z mniej 

istotnych linii budżetowych, nie wpływając 

na skuteczność AMIF, który w tym roku 

znajdzie się pod presją i może potrzebować 

dalszego wzmocnienia, jeśli system 

relokacji ma osiągnąć pełne tempo; uważa, 

że w każdym przypadku podwyższenie 

pułapu WRF dla działu 3 będzie 

nieuniknione w celu zaspokojenia 

wszystkich potrzeb związanych z 

kryzysem związanym z migracją i 

napływem uchodźców; 
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pułapu WRF dla działu 3 będzie 

nieuniknione w celu zaspokojenia 

wszystkich potrzeb związanych z 

kryzysem związanym z migracją i 

napływem uchodźców; 
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