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12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. hangsúlyozza, hogy jelentős, de még 

mindig nem elegendő költségvetési 

eszközöket vetettek be a menekült- és 

migrációs válság kiváltó okainak a 4. 

fejezetben szereplő különleges uniós 

programok megerősítésén keresztül történő 

megoldása érdekében; emlékeztet a 

meghozott intézkedésekre, például arra, 

hogy 2015 folyamán 170 millió eurót 

átcsoportosítottak a migrációval és a 

menekültekkel kapcsolatos tevékenységek 

javára, ezenkívül 2016-ban jóváhagytak 

további 130 millió eurót a 4. fejezet alapján 

a migrációval és a menekültekkel 

kapcsolatos tevékenységekhez, továbbá 

átcsoportosítottak 430 millió eurót az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, a 

fejlesztési együttműködési eszköz és az 

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 

alatt; emlékeztet továbbá, hogy a migráció 

és a menekültválság külső dimenziójának 

megoldása érdekében a Bizottság több 

különféle további javaslatot tett, amelyek 

hatást gyakorolnak az Unió 

költségvetésére, ilyen például az uniós 

vagyonkezelő alapok létrehozására 

vonatkozó javaslat (a Madad vagyonkezelő 

alap és a vészhelyzeti vagyonkezelő alap 

Afrika számára, amelynek becsült kezdeti 

költségvetési hatása 570 millió, illetve 405 

millió euró), valamint a törökországi 

12. hangsúlyozza, hogy jelentős, de még 

mindig nem elegendő költségvetési 

eszközöket vetettek be a menekült- és 

migrációs válság kiváltó okainak a 4. 

fejezetben szereplő különleges uniós 

programok megerősítésén keresztül történő 

megoldása érdekében; emlékeztet a 

meghozott intézkedésekre, például arra, 

hogy 2015 folyamán 170 millió eurót 

átcsoportosítottak a migrációval és a 

menekültekkel kapcsolatos tevékenységek 

javára, ezenkívül 2016-ban jóváhagytak 

további 130 millió eurót a 4. fejezet alapján 

a migrációval és a menekültekkel 

kapcsolatos tevékenységekhez, továbbá 

átcsoportosítottak 430 millió eurót az 

Előcsatlakozási Támogatási Eszköz, a 

fejlesztési együttműködési eszköz és az 

Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 

alatt; emlékeztet továbbá, hogy a migráció 

és a menekültválság külső dimenziójának 

megoldása érdekében a Bizottság több 

különféle további javaslatot tett, amelyek 

hatást gyakorolnak az Unió 

költségvetésére, ilyen például az uniós 

vagyonkezelő alapok létrehozására 

vonatkozó javaslat (a Madad vagyonkezelő 

alap és a vészhelyzeti vagyonkezelő alap 

Afrika számára, amelynek becsült kezdeti 

költségvetési hatása 570 millió, illetve 405 

millió euró), valamint a törökországi 
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menekültügyi program, amelyre 

egymilliárd eurót különítettek el az Unió 

költségvetéséből, nem számítva a 

lehetséges további kiadásokat; 

hangsúlyozza, hogy további nyomások 

fognak nehezedni az Unió költségvetésére 

a Bizottság által bejelentett további 

tervezett cselekvések miatt, ilyen például a 

„Londoni kötelezettségvállalás”, vagy 

például a 2016. március 18-án 

megrendezett EU-Törökország 

csúcstalálkozóból fakadó kötelezettségek; 

hangsúlyozza, hogy a későbbi pótlólagos 

költségvetési eszközöknek lehetővé kell 

tenniük a legkiszolgáltatottabb 

bevándorlók, különösen a nők és a 

gyermekek, valamint az LMBTI 
migránsok befogadását is; aggodalmának 

ad hangot azonban amiatt, hogy azoknak a 

problémáknak a nagyságrendje miatt, 

amelyekkel az Unió jelenleg szembenéz, 

esetleg további cselekvésekre is szükség 

lesz; 

menekültügyi program, amelyre 

egymilliárd eurót különítettek el az Unió 

költségvetéséből, nem számítva a 

lehetséges további kiadásokat; 

hangsúlyozza, hogy további nyomások 

fognak nehezedni az Unió költségvetésére 

a Bizottság által bejelentett további 

tervezett cselekvések miatt, ilyen például a 

„Londoni kötelezettségvállalás”, vagy 

például a 2016. március 18-án 

megrendezett EU-Törökország 

csúcstalálkozóból fakadó kötelezettségek; 

hangsúlyozza, hogy a későbbi pótlólagos 

költségvetési eszközöknek lehetővé kell 

tenniük a legkiszolgáltatottabb 

bevándorlók, különösen a női és gyermek 

migránsok befogadását is; aggodalmának 

ad hangot azonban amiatt, hogy azoknak a 

problémáknak a nagyságrendje miatt, 

amelyekkel az Unió jelenleg szembenéz, 

esetleg további cselekvésekre is szükség 

lesz; 

Or. en 
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Az EU alapvető jogának biztosításához 

kapcsolódó feltételesség 

51. kitart amellett, hogy minden 

országnak teljes körű felelősséget kell 

vállalnia a menekültválsággal és az ezzel 

foglalkozó újraelosztási mechanizmusra 

vonatkozó döntéssel kapcsolatban; kéri a 

Bizottságot, hogy vezessen be egy 

pénzügyi bonus-malus mechanizmust 

azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok 

teljesítik-e vagy sem az Unió által 

elfogadott intézkedések alá tartozó 

kötelezettségvállalásaikat; támogatja, 

hogy az ezen intézkedéseket nem teljesítő 

tagállamok szankcionálásából származó 

minden pénzügyi hozzájárulás extra 

bevételként az uniós költségvetésbe 

folyjon vissza; 

 

 

törölve 

Or. en 

 

 


