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Изменение  1 

Ян Олбрихт 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. подчертава, че значителни, но все 

още недостатъчни, бюджетни средства 

бяха мобилизирани за справяне с 

първопричините за кризата с бежанците 

и мигрантите чрез укрепване на 

специфични програми на ЕС в рамките 

на функция 4; припомня предприетите 

мерки, като преразпределянето през 

2015 г. в полза на действия, свързани с 

мигрантите/бежанците, на бюджетни 

кредити в размер на 170 милиона евро, 

както и одобряването през 2016 г. на 

допълнителни 130 милиона евро по 

функция 4 за действия, свързани с 

мигрантите/бежанците, наред с 

преразпределянето на 430 милиона евро 

в рамките на Инструмента за 

предприсъединителна помощ, 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие и Европейския инструмент за 

съседство; припомня освен това, че с 

цел преодоляване на външното 

измерение на кризата с мигрантите и 

бежанците Комисията направи редица 

допълнителни предложения с отражение 

върху бюджета на ЕС, като 

предложенията за създаване на 

доверителни фондове на ЕС (фонд 

„Мадад“ и извънредния доверителен 

фонд за Африка, с очаквано 

първоначално бюджетно въздействие 

12. подчертава, че значителни, но все 

още недостатъчни, бюджетни средства 

бяха мобилизирани за справяне с 

първопричините за кризата с бежанците 

и мигрантите чрез укрепване на 

специфични програми на ЕС в рамките 

на функция 4; припомня предприетите 

мерки, като преразпределянето през 

2015 г. в полза на действия, свързани с 

мигрантите/бежанците, на бюджетни 

кредити в размер на 170 милиона евро, 

както и одобряването през 2016 г. на 

допълнителни 130 милиона евро по 

функция 4 за действия, свързани с 

мигрантите/бежанците, наред с 

преразпределянето на 430 милиона евро 

в рамките на Инструмента за 

предприсъединителна помощ, 

Инструмента за сътрудничество за 

развитие и Европейския инструмент за 

съседство; припомня освен това, че с 

цел справяне с външното измерение на 

кризата с мигрантите и бежанците 

Комисията направи редица 

допълнителни предложения с отражение 

върху бюджета на ЕС, като 

предложенията за създаване на 

доверителни фондове на ЕС (фонд 

„Мадад“ и извънредния доверителен 

фонд за Африка, с очаквано 

първоначално бюджетно въздействие 
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съответно в размер на 570 милиона и 

405 милиона евро), както и на 

Механизма за бежанците в Турция, за 

който 1 милиард евро трябва да се 

финансира от бюджета на ЕС, без 

посоченото по-горе да включва 

потребността от евентуално 

допълнително финансиране; подчертава, 

че за бюджета на Съюза ще възникне 

допълнителен натиск вследствие на 

другите планирани действия, обявени от 

Комисията, като поетите в Лондон 

ангажименти, или на събития като 

проведената на 18 март 2016 г. среща на 

високо равнище между ЕС и Турция; 

подчертава, че бъдещите допълнителни 

бюджетни средства следва също така да 

създават условия за приобщаването на 

най-уязвимите мигранти, особено 

жените, децата и лесбийките, 

гейовете, бисексуалните, 

трансполовите и интерсексуалните 

лица (ЛГБТИ); изразява загриженост 

обаче, че поради мащаба на проблемите, 

пред които е изправен ЕС, ще се наложи 

да бъдат предприети допълнителни 

действия; 

съответно в размер на 570 милиона и 

405 милиона евро), както и на 

Механизма за бежанците в Турция, за 

който 1 милиард евро трябва да се 

финансира от бюджета на ЕС, без 

посоченото по-горе да включва 

потребността от евентуално 

допълнително финансиране; подчертава, 

че за бюджета на Съюза ще възникне 

допълнителен натиск вследствие на 

другите планирани действия, обявени от 

Комисията, като поетите в Лондон 

ангажименти, или на събития като 

проведената на 18 март 2016 г. среща на 

високо равнище между ЕС и Турция; 

подчертава, че бъдещите допълнителни 

бюджетни средства следва също така да 

създават условия за приобщаването на 

най-уязвимите мигранти, особено 

жените и децата; изразява загриженост 

обаче, че поради мащаба на проблемите, 

пред които е изправен ЕС, ще се наложи 

да бъдат предприети допълнителни 

действия; 

Or. en 
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Изменение  2 

Ян Олбрихт 
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Доклад A8-0224/2016 

Ян Олбрихт, Изабел Тома 

Подготовка за преразглеждането след изборите на МФР за периода 2014 – 2020 г.: 

препоръки от страна на Парламента преди предложението на Комисията 

2015/2353(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 51 и предшестващото го подзаглавие 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Условия за гарантиране на основните 

права в ЕС 

51. настоява всички държави да 

поемат пълна отговорност в 

контекста на кризата с бежанците и 

решението относно специализирания 

механизъм за преразпределение; 

призовава Комисията да въведе 

финансов механизъм за премии и 

санкции по отношение на 

изпълнението или неизпълнението от 

страна на държавите членки на 

техните ангажименти във връзка с 

мерките, приети от ЕС; подкрепя 

идеята финансовите вноски, 

произтичащи от санкционирането на 

държавите членки, които не спазват 

тези мерки, да постъпват обратно в 

бюджета на ЕС като допълнителен 

приход; 

 

 

заличава се 

Or. en 

 

 


