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Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da se znatna, a še vedno 

nezadostna proračunska sredstva 

uporabljajo za odpravljanje temeljnih 

vzrokov begunske in migracijske krize, in 

sicer s krepitvijo posebnih programov EU 

iz razdelka 4; spominja na sprejete ukrepe, 

kot so prerazporeditve v korist ukrepom, 

povezanim z migracijami/begunci, v višini 

170 milijonov EUR v letu 2015, odobritev 

dodatnih 130 milijonov EUR iz razdelka 4 

za dejavnosti, povezane z 

migracijami/begunci, v letu 2016 ter 

prerazporeditev 430 milijonov EUR v 

okviru instrumenta za predpristopno 

pomoč, instrumenta za razvojno 

sodelovanje in evropskega instrumenta 

sosedstva; poleg tega spominja, da je 

Komisija za obravnavo zunanje razsežnosti 

migracijske in begunske krize predložila 

številne dodatne predloge, ki vplivajo na 

proračun EU, kot sta predloga za 

vzpostavitev skrbniških skladov EU 

(skrbniškega sklada Madad in nujnega 

skrbniškega sklada Evropske unije za 

Afriko s pričakovanim začetnim vplivom 

na proračun v višini 570 milijonov EUR 

oziroma 405 milijonov EUR) in 

instrumenta za begunce v Turčiji, za 

katerega naj bi se iz proračuna EU dodelila 

1 milijarda EUR, pri čemer niso 

upoštevana morebitna dodatna finančna 

12. poudarja, da se znatna, a še vedno 

nezadostna proračunska sredstva 

uporabljajo za odpravljanje temeljnih 

vzrokov begunske in migracijske krize, in 

sicer s krepitvijo posebnih programov EU 

iz razdelka 4; spominja na sprejete ukrepe, 

kot so prerazporeditve v korist ukrepom, 

povezanim z migracijami/begunci, v višini 

170 milijonov EUR v letu 2015, odobritev 

dodatnih 130 milijonov EUR iz razdelka 4 

za dejavnosti, povezane z 

migracijami/begunci, v letu 2016 ter 

prerazporeditev 430 milijonov EUR v 

okviru instrumenta za predpristopno 

pomoč, instrumenta za razvojno 

sodelovanje in evropskega instrumenta 

sosedstva; poleg tega spominja, da je 

Komisija za obravnavo zunanje razsežnosti 

migracijske in begunske krize predložila 

številne dodatne predloge, ki vplivajo na 

proračun EU, kot sta predloga za 

vzpostavitev skrbniških skladov EU 

(skrbniškega sklada Madad in nujnega 

skrbniškega sklada Evropske unije za 

Afriko s pričakovanim začetnim vplivom 

na proračun v višini 570 milijonov EUR 

oziroma 405 milijonov EUR) in 

instrumenta za begunce v Turčiji, za 

katerega naj bi se iz proračuna EU dodelila 

1 milijarda EUR, pri čemer niso 

upoštevana morebitna dodatna finančna 
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sredstva; poudarja, da lahko dodaten pritisk 

na proračun Unije povzročijo novi 

načrtovani ukrepi, ki jih je napovedala 

Komisija, kot je „londonska zaveza“, ali 

dogodki, kot je vrh EU in Turčije, ki je 

potekal 18. marca 2016; poudarja, da bi 

morala dodatna prihodnja proračunska 

sredstva omogočiti tudi vključitev 

najranljivejših migrantov, zlasti žensk, 

otrok in skupine LGBTI; vendar je 

zaskrbljen, da bodo zaradi razsežnosti 

problemov, s katerimi se sooča EU, 

potrebni še nadaljnji ukrepi; 

sredstva; poudarja, da lahko dodaten pritisk 

na proračun Unije povzročijo novi 

načrtovani ukrepi, ki jih je napovedala 

Komisija, kot je „londonska zaveza“, ali 

dogodki, kot je vrh EU in Turčije, ki je 

potekal 18. marca 2016; poudarja, da bi 

morala dodatna prihodnja proračunska 

sredstva omogočiti tudi vključitev 

najranljivejših migrantov, zlasti žensk in 

otrok; vendar je zaskrbljen, da bodo zaradi 

razsežnosti problemov, s katerimi se sooča 

EU, potrebni še nadaljnji ukrepi; 

Or. en 
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Pogojevanje za zagotovitev temeljnih 

pravic EU 

51. vztraja, da bi morale vse države 

prevzeti poln delež odgovornosti v okviru 

begunske krize in ravnati v skladu s 

sklepom o mehanizmu za namenske 

prerazporeditve; poziva Komisijo, naj 

uvede mehanizem finančnih bonusov in 

malusov glede tega, ali države članice 

izpolnjujejo svoje obveznosti v okviru 

ukrepov, ki jih sprejme EU, ali ne; 

vztraja, da bi se moral vsak finančni 

prispevek, plačan kot kazen za državo 

članico, ki ne spoštuje teh ukrepov, vrniti 

v proračun EU kot dodaten prihodek; 

 

 

črtano 

Or. en 

 

 


