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Europski parlament, 

– uzimajući u obzir članak 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, 

– uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku 

energiju, 

– uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća 

od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun 

Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20021, a 

posebno njezin članak 41., 

– uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2016. koji je 

konačno donesen 25. studenoga 2015.2, 

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. 

kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.3, 

– uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između 

Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s 

proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju4, 

– uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2007/436/EZ, Euratom od 7. lipnja 2007. o sustavu 
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vlastitih sredstava Europskih zajednica1, 

– uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) 2016/369 od 15. ožujka 2016. o pružanju hitne 

potpore unutar Unije2, 

– uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 1/2016 koji je Komisija usvojila 

9. ožujka 2016. (COM(2016)0152), 

– uzimajući u obzir stajalište o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2016 koje je Vijeće 

usvojilo 16. ožujka 2016. i proslijedilo Europskom parlamentu 17. ožujka 2016. 

(07068/2016 – C8-0122/2016), 

– uzimajući u obzir pismo Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, 

– uzimajući u obzir članke 88. i 91. Poslovnika, 

– uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0130/2016), 

A. budući da je zbog golemog priljeva izbjeglica i migranata u Europu nastala izvanredna 

situacija u kojoj je velikom broju osoba potrebna hitna humanitarna pomoć u samoj 

Uniji; budući da su zbog te izvanredne situacije preopterećeni kapaciteti za odgovor na 

krize većine pogođenih država članica; budući da na razini Unije nije postojao ni jedan 

odgovarajući instrument kojim bi se odgovorilo na humanitarne potrebe osoba koje su 

pretrpjele katastrofe, a sada se nalaze u Uniji; 

B. budući da je Komisija 2. ožujka 2016. predstavila prijedlog uredbe Vijeća čiji je cilj 

dopuniti postojeće instrumente kako bi se zadovoljile humanitarne potrebe na području 

Unije; budući da se ta uredba temelji na članku 122. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije, kojim se ne predviđa uloga Europskog parlamenta ; budući da je 

Uredbu (EU) 2016/369 Vijeće usvojilo 15. ožujka 2016.; 

C. budući da je Komisija potom predložila nacrt izmjene proračuna s ciljem izrade 

proračunske strukture za taj instrument te da se preraspodjelom sredstava u okviru 

naslova 3. višegodišnjeg financijskog okvira (VFO) učini dostupnim 100 milijuna EUR 

odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i 80,2 milijuna EUR odobrenih sredstava za 

plaćanja za hitne potrebe financiranja; 

D. budući da Komisija procjenjuje da će se za taj novi instrument u 2016. morati izdvojiti 

300 milijuna EUR (a potom 200 milijuna EUR u 2017. i 200 milijuna EUR u 2018.), no 

potrebe bi mogle biti i veće ako val migranata i izbjeglica ne oslabi; 

E. budući da Komisija također predlaže da se poveća broj zaposlenika u Europskom centru 

za borbu protiv terorizma u sklopu Europola i da se stave na raspolaganje odgovarajuća 

odobrena sredstva za preuzimanje obveza i plaćanja u iznosu od 2 milijuna EUR koji će 

se prenamijeniti iz Fonda za unutarnju sigurnost; 

1. pozdravlja prijedlog Komisije da se iz proračuna Unije izdvoje sredstva za hitnu pomoć 

na području Unije kako bi se moglo uhvatiti u koštac s humanitarnim posljedicama 

trenutačne izbjegličke krize; skreće pozornost na to da se položaj migranata i tražitelja 
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azila pogoršava, posebno zbog nekoordiniranog odgovora europskih zemalja, pa je 

takva hitna pomoć tim više nužna i neodgodiva; ističe nužnost solidariziranja s 

državama članicama koje su suočene s takvom izvanrednom situacijom na svojem 

državnom području; 

2.  prima na znanje prijedlog Komisije za hitno rješenje tog problema; primjećuje da je 

nakon osnivanja dvaju uzajamnih fondova i Instrumenta za izbjeglice u Turskoj 

uspostavljen novi ad hoc mehanizam bez sveobuhvatne strategije za suočavanje s 

izbjegličkom krizom, u sklopu kojeg se ne nude jamstva u pogledu poštovanja ovlasti 

koje Parlament ima kao suzakonodavac; ističe da je problem to što novi instrument nije 

utemeljen na prijedlogu uredbe Komisije u okviru redovnog zakonodavnog postupka; 

ističe da je Parlament uvijek konstruktivno i pravodobno podržavao sve inicijative u 

vezi s izbjegličkom krizom i da to i dalje čini brzim usvajanjem ove izmjene proračuna ; 

3.  drži da je potrebno predvidjeti održiviji pravni i proračunski okvir kojim bi se ubuduće 

omogućila aktivacija humanitarne pomoći unutar Unije, kada to bude nužno; napominje 

da bi takvo financiranje u hitnim slučajevima, namijenjeno pružanju odgovora na krize i 

izvanredne situacije, zbog svoje naravi trebalo biti obuhvaćeno posebnim instrumentima 

te izdvojeno iz okvira gornjih granica VFO-a; 

4. pozdravlja obećanje Komisije da odobrena sredstva iz proračuna za vanjsku 

humanitarnu pomoć neće biti prenamijenjena; prima na znanje prijedlog Komisije da 

prvi obrok za taj novi instrument financira tako da prenamijeni sredstva iz Fonda za 

azil, migracije i integraciju, koja su već namijenjena podjeli financijskog opterećenja 

među državama članicama u zbrinjavanju izbjeglica; smatra da se cjelokupan iznos ne 

može pokriti prenamjenom sredstava bez utjecaja na financiranje iz Fonda za azil, 

migracije i integraciju, koji će ove godine biti izložen pritisku i možda će trebati 

dodatna sredstva ako sustav premještanja bude u punom zamahu; stoga spomenutih 

100 milijuna EUR odobrenih sredstava smatra pojačanim financiranjem na početku 

razdoblja koje će trebati nadoknaditi u kasnijoj fazi; primjećuje da su iznosi u okviru 

naslova 3. dosegnuli gornje granice i da je instrument fleksibilnosti za 2016. već u 

cijelosti iskorišten; stoga podupire, čim to bude potrebno, aktivaciju pričuve za 

nepredviđene izdatke za ostatak iznosa za ovu godinu i poziva Komisiju da iznese 

prijedlog u tom pogledu; predviđa da će povećanje gornje granice VFO-a za naslov 3. 

biti neizbježno da bi se moglo odgovoriti na sve potrebe nastale izbjegličkom i 

migrantskom krizom; 

5. prihvaća prijedlog o povećanju broja zaposlenih u Europskom centru za borbu protiv 

terorizma u sklopu Europola s obzirom na trenutačnu sigurnosnu situaciju u Europskoj 

uniji; napominje da je to povećanje povrh onog dogovorenog u okviru nedavne revizije 

pravnog okvira Europola; 

6. snažno potiče Komisiju da iz plana o smanjenju broja zaposlenih za 5 % isključi sve 

agencije čiji rad u širem smislu obuhvaća područja migracija i sigurnosti jer su sve te 

agencije potkapacitirane s obzirom na izrazito povećanje njihovih aktivnosti i zadaća 

tijekom posljednje dvije godine; poziva Komisiju da zajamči ravnotežu među 

agencijama zaduženim za pravosuđe i unutarnje poslove poštujući njihovo radno 

opterećenje i zadaće; 

7. uzevši o obzir hitnost situacije, ponovno iskazuje svoju odlučnost da usvoji nacrt 

izmjene proračuna br. 1/2016 kako ga je predložila Komisija; 



 

 

8. prihvaća stajalište Vijeća o nacrtu izmjene proračuna br. 1/2016; 

9. nalaže svojem predsjedniku da proglasi izmjenu proračuna br. 1/2016 konačno 

donesenom i da je da na objavu u Službenom listu Europske unije; 

10. nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Revizorskom 

sudu i nacionalnim parlamentima. 

 

 


