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Ziņojums A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Gatavošanās DFS 2014.–2020. gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām — Parlamenta ieteikumi 

pirms Komisijas priekšlikuma izstrādes 

2015/2353(INI) 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. uzsver, ka nozīmīgi, taču joprojām 

nepietiekami budžeta līdzekļi ir piešķirti, 

lai novērstu bēgļu un migrācijas krīzes 

pamatcēloņus, pastiprinot konkrētas ES 

programmas 4. izdevumu kategorijā; 

atgādina par veiktajiem pasākumiem, 

piemēram, pārdali EUR 170 miljonu 

apmērā par labu ar migrāciju/bēgļiem 

saistītām darbībām 2015. gadā, papildu 

EUR 130 miljonu apstiprināšanu 

4. izdevumu kategorijā ar 

migrāciju/bēgļiem saistītām darbībām 

2016. gadā, kā arī EUR 430 miljonu 

pārgrupēšanu pirmspievienošanās 

palīdzības instrumentā, attīstības 

sadarbības instrumentā un Eiropas 

kaimiņattiecību instrumentā; turklāt 

atgādina, ka nolūkā risināt migrācijas un 

bēgļu krīzes ārējo dimensiju, Komisija ir 

iesniegusi vairākus papildu priekšlikumus, 

kas ietekmē ES budžetu, piemēram, 

priekšlikumu par ES trasta fondu izveidi 

(Madad trasta fonds un Ārkārtas trasta 

fonds Āfrikai, kuru sākotnējā ietekme uz 

budžetu aplēsta attiecīgi EUR 570 miljonu 

un EUR 450 miljonu apmērā), kā arī 

priekšlikumu par Bēgļu atbalsta 

mehānismu Turcijā, kura vajadzībām no 

ES budžeta jāpiešķir EUR 1 miljards, 

neskaitot iespējamo papildu finansējumu; 

uzsver, ka papildu spiediens uz Savienības 

12. uzsver, ka nozīmīgi, taču joprojām 

nepietiekami budžeta līdzekļi ir piešķirti, 

lai novērstu bēgļu un migrācijas krīzes 

pamatcēloņus, pastiprinot konkrētas ES 

programmas 4. izdevumu kategorijā; 

atgādina par veiktajiem pasākumiem, 

piemēram, pārdali EUR 170 miljonu 

apmērā par labu ar migrāciju/bēgļiem 

saistītām darbībām 2015. gadā, papildu 

EUR 130 miljonu apstiprināšanu 

4. izdevumu kategorijā ar 

migrāciju/bēgļiem saistītām darbībām 

2016. gadā, kā arī EUR 430 miljonu 

pārgrupēšanu pirmspievienošanās 

palīdzības instrumentā, attīstības 

sadarbības instrumentā un Eiropas 

kaimiņattiecību instrumentā; turklāt 

atgādina, ka nolūkā risināt migrācijas un 

bēgļu krīzes ārējo dimensiju, Komisija ir 

iesniegusi vairākus papildu priekšlikumus, 

kas ietekmē ES budžetu, piemēram, 

priekšlikumu par ES trasta fondu izveidi 

(Madad trasta fonds un Ārkārtas trasta 

fonds Āfrikai, kuru sākotnējā ietekme uz 

budžetu aplēsta attiecīgi EUR 570 miljonu 

un EUR 450 miljonu apmērā), kā arī 

priekšlikumu par Bēgļu atbalsta 

mehānismu Turcijā, kura vajadzībām no 

ES budžeta jāpiešķir EUR 1 miljards, 

neskaitot iespējamo papildu finansējumu; 

uzsver, ka papildu spiediens uz Savienības 
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budžetu radīsies no citām plānotajām 

darbībām, par kurām ir paziņojusi 

Komisija, piemēram, tā sauktās “Londonas 

apņemšanās”, vai tādiem pasākumiem kā 

ES un Turcijas augstākā līmeņa tikšanās 

2016. gada 18. martā; uzsver, ka 

gaidāmajiem papildu budžeta līdzekļiem 

arī vajadzētu nodrošināt visneaizsargātāko 

migrantu grupu, jo īpaši sieviešu, bērnu un 

LGBTI iekļaušanu; tomēr pauž bažas, ka 

ES risināmo problēmu apmēra dēļ būs 

nepieciešami papildu pasākumi; 

budžetu radīsies no citām plānotajām 

darbībām, par kurām ir paziņojusi 

Komisija, piemēram, tā sauktās “Londonas 

apņemšanās”, vai tādiem pasākumiem kā 

ES un Turcijas augstākā līmeņa tikšanās 

2016. gada 18. martā; uzsver, ka 

gaidāmajiem papildu budžeta līdzekļiem 

arī vajadzētu nodrošināt visneaizsargātāko 

migrantu grupu, jo īpaši sieviešu un bērnu 

iekļaušanu; tomēr pauž bažas, ka ES 

risināmo problēmu apmēra dēļ būs 

nepieciešami papildu pasākumi; 

Or. en 
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Rezolūcijas priekšlikums 

51. punkts un nākamais apakšvirsraksts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

Nosacījumi ES pamattiesību 

nodrošināšanai 

51. uzstāj, ka visām valstīm ir pilnībā 

jāuzņemas atbildība saistībā ar bēgļu krīzi 

un lēmumu par īpašo pārdales 

mehānismu; aicina Komisiju ieviest 

finanšu piešķiršanas (bonus) un 

atņemšanas (malus) mehānismu saistībā 

ar to, vai dalībvalstis pilda vai nepilda 

savas saistības saskaņā ar ES 

pieņemtajiem pasākumiem; uzskata, ka 

finanšu ieguldījums, ko sniedz sankciju 

piemērošana kādai dalībvalstij, kas 

neievēro minētos pasākumus, būtu 

jānovirza atpakaļ ES budžetā kā papildu 

ieņēmumi; 

 

 

svītrots 

Or. en 

 

 


