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Pregătirea revizuirii postelectorale a CFM 2014-2020: recomandările Parlamentului înainte de 

propunerea Comisiei 

2015/2353(INI) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

12. subliniază că au fost puse la dispoziție 

mijloace bugetare semnificative, dar totuși 

insuficiente, pentru a aborda cauzele de 

bază ale crizei migrației și refugiaților, prin 

consolidarea programelor specifice ale UE 

de la rubrica 4; reamintește măsurile 

întreprinse, printre care redistribuirile în 

favoarea acțiunilor legate de criza migrației 

și refugiaților, în valoare de 170 de 

milioane EUR în cursul anului 2015, 

aprobarea în 2016 a unei sume 

suplimentare de 130 de milioane EUR la 

rubrica 4 pentru activități legate de criza 

migrației și refugiaților, precum și 

realocarea sumei de 430 de milioane EUR 

în cadrul Instrumentului de asistență pentru 

preaderare, al Instrumentului de cooperare 

pentru dezvoltare și al Instrumentului 

european de vecinătate; reamintește, în 

plus, că pentru a aborda dimensiunea 

externă a crizei migrației și refugiaților, 

Comisia a prezentat mai multe propuneri 

suplimentare care au impact asupra 

bugetului UE, cum ar fi cele privind 

instituirea fondurilor fiduciare ale UE 

(Fondul fiduciar Madad și Fondul fiduciar 

de urgență pentru Africa, cu un impact 

bugetar estimat inițial de 570 de milioane 

EUR și, respectiv, 405 milioane EUR) și 

crearea Instrumentului pentru refugiații din 

Turcia, pentru care urmează să se plătească 

12. subliniază că au fost puse la dispoziție 

mijloace bugetare semnificative, dar totuși 

insuficiente, pentru a aborda cauzele de 

bază ale crizei migrației și refugiaților, prin 

consolidarea programelor specifice ale UE 

de la rubrica 4; reamintește măsurile 

întreprinse, printre care redistribuirile în 

favoarea acțiunilor legate de criza migrației 

și refugiaților, în valoare de 170 de 

milioane EUR în cursul anului 2015, 

aprobarea în 2016 a unei sume 

suplimentare de 130 de milioane EUR la 

rubrica 4 pentru activități legate de criza 

migrației și refugiaților, precum și 

realocarea sumei de 430 de milioane EUR 

în cadrul Instrumentului de asistență pentru 

preaderare, al Instrumentului de cooperare 

pentru dezvoltare și al Instrumentului 

european de vecinătate; reamintește, în 

plus, că pentru a aborda dimensiunea 

externă a crizei migrației și refugiaților, 

Comisia a prezentat mai multe propuneri 

suplimentare care au impact asupra 

bugetului UE, cum ar fi cele privind 

instituirea fondurilor fiduciare ale UE 

(Fondul fiduciar Madad și Fondul fiduciar 

de urgență pentru Africa, cu un impact 

bugetar estimat inițial de 570 de milioane 

EUR și, respectiv, 405 milioane EUR) și 

crearea Instrumentului pentru refugiații din 

Turcia, pentru care urmează să se plătească 
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de la bugetul UE 1 miliard EUR, fără a lua 

în calcul posibilele finanțări suplimentare; 

subliniază că presiunea asupra bugetului 

UE va crește și în urma altor acțiuni 

planificate anunțate de Comisie, cum ar fi 

„garanția de la Londra”, sau în urma unor 

evenimente precum summitul UE-Turcia 

din 18 martie 2016; subliniază că viitoarele 

mijloace bugetare suplimentare ar trebui să 

permită, de asemenea, includerea 

categoriilor celor mai vulnerabile de 

migranți, în special a femeilor, copiilor și 

persoanelor LGBTI; cu toate acestea, este 

preocupat de faptul că ar putea fi necesare 

și alte acțiuni, dată fiind magnitudinea 

problemelor cu care se confruntă UE; 

de la bugetul UE 1 miliard EUR, fără a lua 

în calcul posibilele finanțări suplimentare; 

subliniază că presiunea asupra bugetului 

UE va crește și în urma altor acțiuni 

planificate anunțate de Comisie, cum ar fi 

„garanția de la Londra”, sau în urma unor 

evenimente precum summitul UE-Turcia 

din 18 martie 2016; subliniază că viitoarele 

mijloace bugetare suplimentare ar trebui să 

permită, de asemenea, includerea 

categoriilor celor mai vulnerabile de 

migranți, în special a femeilor și copiilor; 

cu toate acestea, este preocupat de faptul că 

ar putea fi necesare și alte acțiuni, dată 

fiind magnitudinea problemelor cu care se 

confruntă UE; 

Or. en 
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Punctul 51 și subtitlul precedent 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

Condiționalitatea de garantare a dreptului 

fundamental al UE 

51. insistă că toate țările ar trebui să își 

asume pe deplin responsabilitățile în 

contextul crizei refugiaților și al deciziei 

privind mecanismul realocării specifice; îi 

solicită Comisiei să introducă un 

mecanism financiar bonus - malus în 

ceea ce privește respectarea sau 

nerespectarea de către statele membre a 

angajamentelor lor în cadrul măsurilor 

adoptate de către UE; susține ca orice 

contribuție financiară provenită din 

sancționarea unui stat membru care nu 

respectă aceste măsuri să fie reintegrată 

în bugetul UE ca venit suplimentar; 

 

 

eliminat 

Or. en 

 

 


