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4.7.2016 A8-0224/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jan Olbrycht 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že boli vynaložené značné, 

ale nedostatočné rozpočtové prostriedky na 

riešenie hlavných príčin utečeneckej a 

migračnej krízy, a to prostredníctvom 

posilnenia konkrétnych programov EÚ v 

okruhu 4; pripomína uskutočnené kroky, 

napríklad prerozdelenie 170 miliónov EUR 

na opatrenia súvisiace s migráciou a 

utečencami v roku 2015, ako aj schválenie 

dodatočných 130 miliónov EUR v roku 

2016 v okruhu 4 na opatrenia súvisiace s 

migráciou a utečencami zároveň 

s presunutím 430 miliónov EUR v rámci 

nástroja predvstupovej pomoci, nástroja 

rozvojovej spolupráce a nástroja 

európskeho susedstva; pripomína ďalej, že 

Komisia predložila rôzne dodatočné 

návrhy, ktoré majú dosah na rozpočet EÚ, 

na riešenie vonkajšieho rozmeru migračnej 

a utečeneckej krízy, napríklad návrhy na 

vytvorenie trustových fondov EÚ 

(trustového fondu EÚ Madad a núdzového 

trustového fondu pre Afriku, ktorých 

počiatočný vplyv na rozpočet sa odhadoval 

na 570 miliónov EUR v prvom prípade a 

na 405 miliónov EUR v druhom prípade), 

ako aj nástroja pre utečencov v Turecku, na 

financovanie ktorého sa má z rozpočtu EÚ 

vyčleniť 1 miliarda EUR, nepočítajúc 

pritom ďalšie prípadné financovanie; 

zdôrazňuje, že ďalšie plánované opatrenia, 

12. zdôrazňuje, že boli vynaložené značné, 

ale nedostatočné rozpočtové prostriedky na 

riešenie hlavných príčin utečeneckej a 

migračnej krízy, a to prostredníctvom 

posilnenia konkrétnych programov EÚ v 

okruhu 4; pripomína uskutočnené kroky, 

napríklad prerozdelenie 170 miliónov EUR 

na opatrenia súvisiace s migráciou a 

utečencami v roku 2015, ako aj schválenie 

dodatočných 130 miliónov EUR v roku 

2016 v okruhu 4 na opatrenia súvisiace s 

migráciou a utečencami zároveň 

s presunutím 430 miliónov EUR v rámci 

nástroja predvstupovej pomoci, nástroja 

rozvojovej spolupráce a nástroja 

európskeho susedstva; pripomína ďalej, že 

Komisia predložila rôzne dodatočné 

návrhy, ktoré majú dosah na rozpočet EÚ, 

na riešenie vonkajšieho rozmeru migračnej 

a utečeneckej krízy, napríklad návrhy na 

vytvorenie trustových fondov EÚ 

(trustového fondu EÚ Madad a núdzového 

trustového fondu pre Afriku, ktorých 

počiatočný vplyv na rozpočet sa odhadoval 

na 570 miliónov EUR v prvom prípade a 

na 405 miliónov EUR v druhom prípade), 

ako aj nástroja pre utečencov v Turecku, na 

financovanie ktorého sa má z rozpočtu EÚ 

vyčleniť 1 miliarda EUR, nepočítajúc 

pritom ďalšie prípadné financovanie; 

zdôrazňuje, že ďalšie plánované opatrenia, 
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ktoré oznámila Komisia, napríklad prísľub 

z londýnskej konferencie alebo záväzky z 

iných podujatí, ako bol samit EÚ – 

Turecko, ktorý sa konal 18. marca 2016, 

budú znamenať ďalší tlak na rozpočet 

Únie; zdôrazňuje, že ďalšie budúce 

rozpočtové prostriedky by mali tiež 

umožniť začlenenie zraniteľných skupín 

migrantov, najmä žien, detí a LGBTI osôb; 

vyjadruje však obavy, že vzhľadom na 

množstvo problémov, ktorým EÚ čelí, 

budú žiaduce ďalšie opatrenia; 

ktoré oznámila Komisia, napríklad prísľub 

z londýnskej konferencie alebo záväzky z 

iných podujatí, ako bol samit EÚ – 

Turecko, ktorý sa konal 18. marca 2016, 

budú znamenať ďalší tlak na rozpočet 

Únie; zdôrazňuje, že ďalšie budúce 

rozpočtové prostriedky by mali tiež 

umožniť začlenenie najviac zraniteľných 

skupín migrantov, najmä žien a detí; 

vyjadruje však obavy, že vzhľadom na 

množstvo problémov, ktorým EÚ čelí, 

budú žiaduce ďalšie opatrenia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jan Olbrycht 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 a predchádzajúci podnadpis 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Podmienka zaistenia základného práva 

EÚ 

51. trvá na tom, že všetky krajiny by mali v 

kontexte utečeneckej krízy a rozhodnutia 

o mechanizme cieleného prerozdeľovania 

prevziať plný podiel zodpovednosti; 

vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

mechanizmus finančného bonusu a 

malusu v súvislosti s tým, či členské štáty 

plnia alebo neplnia svoje záväzky v rámci 

opatrení, ktoré prijala EÚ; tvrdí, že 

akýkoľvek finančný príspevok 

pochádzajúci z potrestania členského 

štátu, ktorý tieto opatrenia nerešpektuje, 

by sa mal vrátiť do rozpočtu EÚ ako 

mimoriadny príjem; 

 

 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


