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Prijedlog rezolucije Izmjena 

12. naglašava da su velika, ali još uvijek 

nedostatna proračunska sredstva 

raspoređena kako bi se uklonili temeljni 

uzroci izbjegličke i migracijske krize 

jačanjem određenih programa EU-a iz 

naslova 4.; podsjeća na poduzete mjere 

poput preraspodjele od 170 milijuna EUR 

u svrhu djelovanja povezanih s 

migracijom/izbjeglicama tijekom 2015., 

kao i na odobrenje dodatnih 

130 milijuna EUR u 2016. na temelju 

naslova 4. za aktivnosti povezane s 

migracijom/izbjeglicama, zajedno s 

premještanjem 430 milijuna EUR u okviru 

Instrumenta pretpristupne pomoći, 

Instrumenta financiranja za razvojnu 

suradnju i Europskog instrumenta za 

susjedstvo; nadalje, podsjeća da je u svrhu 

rješavanja vanjske dimenzije migracijske i 

izbjegličke krize Komisija podnijela 

različite dodatne prijedloge koji utječu na 

proračun EU-a, kao što su prijedlozi za 

uspostavljanje uzajamnih fondova EU-a 

(uzajamni fond Madad i Krizni uzajamni 

fond za Afriku, s procijenjenim početnim 

utjecajem na proračun od 

570 milijuna EUR, odnosno 

405 milijuna EUR) te Instrumenta za 

izbjeglice u Turskoj, za koje će se izdvojiti 

1 milijarda EUR iz proračuna EU-a, ne 

računajući moguće dodatno financiranje; 

12. naglašava da su velika, ali još uvijek 

nedostatna proračunska sredstva 

raspoređena kako bi se uklonili temeljni 

uzroci izbjegličke i migracijske krize 

jačanjem određenih programa EU-a iz 

naslova 4.; podsjeća na poduzete mjere 

poput preraspodjele od 170 milijuna EUR 

u svrhu djelovanja povezanih s 

migracijom/izbjeglicama tijekom 2015., 

kao i na odobrenje dodatnih 

130 milijuna EUR u 2016. na temelju 

naslova 4. za aktivnosti povezane s 

migracijom/izbjeglicama, zajedno s 

premještanjem 430 milijuna EUR u okviru 

Instrumenta pretpristupne pomoći, 

Instrumenta financiranja za razvojnu 

suradnju i Europskog instrumenta za 

susjedstvo; nadalje, podsjeća da je u svrhu 

rješavanja vanjske dimenzije migracijske i 

izbjegličke krize Komisija podnijela 

različite dodatne prijedloge koji utječu na 

proračun EU-a, kao što su prijedlozi za 

uspostavljanje uzajamnih fondova EU-a 

(uzajamni fond Madad i Krizni uzajamni 

fond za Afriku, s procijenjenim početnim 

utjecajem na proračun od 

570 milijuna EUR, odnosno 

405 milijuna EUR) te Instrumenta za 

izbjeglice u Turskoj, za koje će se izdvojiti 

1 milijarda EUR iz proračuna EU-a, ne 

računajući moguće dodatno financiranje; 
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naglašava da bi dodatno opterećenje 

proračuna Unije moglo nastati zbog drugih 

planiranih mjera koje je najavila Komisija 

kao što je „London Pledge” ili događaja 

kao što je sastanak na vrhu EU-a i Turske 

održanog 18. ožujka 2016.; ističe da bi se 

dodatnim proračunskim sredstvima koja će 

biti dostupna trebalo omogućiti i 

uključivanje najosjetljivijih migranata, a 

posebno žena, djece i osoba LGBTI; 

međutim, zabrinut je zbog toga što će s 

obzirom na veličinu problema s kojima se 

suočava EU biti potrebne dodatne mjere; 

naglašava da bi dodatno opterećenje 

proračuna Unije moglo nastati zbog drugih 

planiranih mjera koje je najavila Komisija 

kao što je „London Pledge” ili događaja 

kao što je sastanak na vrhu EU-a i Turske 

održanog 18. ožujka 2016.; ističe da bi se 

dodatnim proračunskim sredstvima koja će 

biti dostupna trebalo omogućiti i 

uključivanje najosjetljivijih migranata, a 

posebno žena i djece; međutim, zabrinut je 

zbog toga što će s obzirom na veličinu 

problema s kojima se suočava EU biti 

potrebne dodatne mjere; 

Or. en 
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Izvješće A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprema poslijeizborne revizije VFO-a za razdoblje 2014. – 2020.: mišljenje Parlamenta prije 

prijedloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Prijedlog rezolucije 

Stavak 51. i prethodni podnaslov  

 

Prijedlog rezolucije Izmjena 

Postavljanje uvjeta da bi se zajamčila 

temeljna prava Europske unije 

51. ustraje na tome da bi sve zemlje 

trebale preuzeti punu odgovornost u 

kontekstu izbjegličke krize i odluke o 

pripadajućem mehanizmu preraspodjele; 

poziva Komisiju da uvede mehanizam 

financijskih bonusa i sankcija (bonus-

malus) za države članice koje ispunjavaju 

odnosno ne ispunjavaju obveze u pogledu 

mjera koje je donio EU; smatra da bi se 

svaki financijski doprinos od 

sankcioniranja države članice koja ne 

poštuje te mjere trebao vratiti u proračun 

EU-a kao dodatni prihod; 

Briše se. 

Or. en 

 

 


