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Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja zavezo Komisije, da ne bo 

preusmerjala sredstev iz proračuna za 

zunanjo humanitarno pomoč; je seznanjen 

z njenim predlogom, da bo prvi obrok 

novega instrumenta financirala s 

prerazporeditvijo proračunskih sredstev 

Sklada za migracije, azil in vključevanje 

(AMIF), ki so že zdaj namenjena delitvi 

bremen v zvezi z begunci med državami 

članicami; meni pa, da celotnega zneska 

instrumenta ne bo mogoče zagotoviti s 

prerazporeditvami, ne da bi to škodovalo 

izvajanju tega sklada, ki bo letos gotovo 

pod pritiskom in bo potreboval dodatna 

sredstva, če se bo načrt premeščanja 

beguncev začel v celoti izvajati; zato meni, 

da je treba proračunska sredstva v znesku 

100 milijonov EUR zagotoviti vnaprej in 

jih nadomestiti pozneje; ugotavlja, da je 

bila v razdelku 3 dosežena zgornja meja in 

da je bil instrument prilagodljivosti za leto 

2016 že v celoti porabljen; zato podpira 

uporabo varnostne rezerve za preostali 

znesek v tem letu, takoj ko bo to potrebno, 

in poziva Komisijo, naj pripravi predlog v 

zvezi s tem; meni, da se ne bo mogoče 

izogniti povišanju zgornje meje večletnega 

finančnega okvira v razdelku 3, če bomo 

želeli zadostiti vsem potrebam v zvezi z 

begunsko in priseljensko krizo; 

4. pozdravlja zavezo Komisije, da ne bo 

preusmerjala sredstev iz proračuna za 

zunanjo humanitarno pomoč; obžaluje 

njen predlog, da bo prvi obrok novega 

instrumenta financirala s prerazporeditvijo 

proračunskih sredstev Sklada za migracije, 

azil in vključevanje (AMIF), ki so že zdaj 

namenjena delitvi bremen v zvezi z 

begunci med državami članicami; meni, da 

bi bilo treba celoten znesek instrumenta 

zagotoviti s prerazporeditvami iz manj 

pomembnih proračunskih vrstic, ne da bi 

to škodovalo izvajanju tega sklada, ki bo 

letos gotovo pod pritiskom in bo 

potreboval dodatna sredstva, če se bo načrt 

premeščanja beguncev začel v celoti 

izvajati; meni, da se ne bo mogoče v 

nobenem primeru izogniti povišanju 

zgornje meje večletnega finančnega okvira 

v razdelku 3, če bomo želeli zadostiti vsem 

potrebam v zvezi z begunsko in 

priseljensko krizo; 
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