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Projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. podkreśla, że zaangażowano znaczne, 

lecz wciąż niewystarczające środki 

budżetowe na zwalczanie pierwotnych 

przyczyn kryzysu uchodźczego i 

migracyjnego poprzez wzmocnienie 

konkretnych programów UE w ramach 

działu 4; przypomina o podjętych krokach, 

takich jak realokacja środków w kwocie 

170 mln EUR na rzecz działań związanych 

z migracją i uchodźcami w 2015 r., a w 

2016 r. zatwierdzenie dodatkowych 130 

mln EUR w dziale 4 na tego typu działania, 

wraz z przesunięciem 430 mln EUR w 

ramach Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej, Instrumentu 

Finansowania Współpracy na rzecz 

Rozwoju i Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa; ponadto przypomina, że w 

celu zajęcia się zewnętrznym wymiarem 

kryzysu migracyjnego i uchodźczego 

Komisja przedstawiła rozmaite dodatkowe 

wnioski mające wpływ na unijny budżet, 

takie jak wniosek dotyczący ustanowienia 

unijnych funduszy powierniczych (fundusz 

„Madad” i kryzysowy fundusz powierniczy 

UE dla Afryki, których szacowany 

wstępny wpływ na budżet wynosi, 

odpowiednio, 570 mln EUR i 405 mln 

EUR), a także wniosek dotyczący 

Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w 

Turcji, na którego finansowanie 

12. podkreśla, że zaangażowano znaczne, 

lecz wciąż niewystarczające środki 

budżetowe na zwalczanie pierwotnych 

przyczyn kryzysu uchodźczego i 

migracyjnego poprzez wzmocnienie 

konkretnych programów UE w ramach 

działu 4; przypomina o podjętych krokach, 

takich jak realokacja środków w kwocie 

170 mln EUR na rzecz działań związanych 

z migracją i uchodźcami w 2015 r., a w 

2016 r. zatwierdzenie dodatkowych 130 

mln EUR w dziale 4 na tego typu działania, 

wraz z przesunięciem 430 mln EUR w 

ramach Instrumentu Pomocy 

Przedakcesyjnej, Instrumentu 

Finansowania Współpracy na rzecz 

Rozwoju i Europejskiego Instrumentu 

Sąsiedztwa; ponadto przypomina, że w 

celu zajęcia się zewnętrznym wymiarem 

kryzysu migracyjnego i uchodźczego 

Komisja przedstawiła rozmaite dodatkowe 

wnioski mające wpływ na unijny budżet, 

takie jak wniosek dotyczący ustanowienia 

unijnych funduszy powierniczych (fundusz 

„Madad” i kryzysowy fundusz powierniczy 

UE dla Afryki, których szacowany 

wstępny wpływ na budżet wynosi, 

odpowiednio, 570 mln EUR i 405 mln 

EUR), a także wniosek dotyczący 

Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w 

Turcji, na którego finansowanie 
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przeznaczono z budżetu UE kwotę 1 mld 

EUR, nie licząc możliwego dodatkowego 

finansowania; podkreśla, że dalsza presja 

na unijny budżet wyniknie z innych 

planowanych działań zapowiadanych przez 

Komisję, takich jak zobowiązania 

londyńskie, lub z wydarzeń takich jak 

szczyt UE–Turcja, który odbył się w dniu 

18 marca 2016 r.; podkreśla, że dodatkowe 

spodziewane środki budżetowe powinny 

umożliwiać też integrację migrantów 

znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji – zwłaszcza kobiet, 

dzieci oraz osób LGBTI, jest jednak 

zaniepokojony tym, że z uwagi na ogromną 

wagę problemów stojących przed UE 

konieczne będą dalsze działania; 

przeznaczono z budżetu UE kwotę 1 mld 

EUR, nie licząc możliwego dodatkowego 

finansowania; podkreśla, że dalsza presja 

na unijny budżet wyniknie z innych 

planowanych działań zapowiadanych przez 

Komisję, takich jak zobowiązania 

londyńskie, lub z wydarzeń takich jak 

szczyt UE–Turcja, który odbył się w dniu 

18 marca 2016 r.; podkreśla, że dodatkowe 

spodziewane środki budżetowe powinny 

umożliwiać też integrację migrantów 

znajdujących się w najbardziej 

niekorzystnej sytuacji – zwłaszcza kobiet i 

dzieci; jest jednak zaniepokojony tym, że z 

uwagi na ogromną wagę problemów 

stojących przed UE konieczne będą dalsze 

działania; 

Or. en 
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Projekt rezolucji Poprawka 

Warunki gwarantujące przestrzeganie 

podstawowego prawa UE 

51. podkreśla, że wszystkie kraje powinny 

w pełni wypełniać swoją część zobowiązań 

w kontekście kryzysu uchodźczego i 

decyzji w sprawie specjalnego 

mechanizmu realokacji; zwraca się do 

Komisji o wprowadzenia mechanizmu 

finansowych premii i kar w odniesieniu 

do wywiązywania się – lub nie – przez 

państwa członkowskie ze swoich 

zobowiązań z tytułu środków przyjętych 

przez UE; twierdzi, że wszelkie wkłady 

finansowe pochodzące z karania państw 

członkowskich, które nie przestrzegają 

tych środków, powinny wracać do budżetu 

UE jako dodatkowy dochód; 

skreśla się 

Or. en 

 

 


