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Изменение

4. приветства ангажимента на
Комисията да не отклонява средства от
бюджета за външна хуманитарна
помощ; отбелязва, че Комисията
предлага да финансира първия транш по
този нов инструмент чрез
преразпределяне на бюджетни кредити
от фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ (ФУМИ), които вече бяха
предназначени да осигурят споделяне на
тежестта между държавите членки за
разрешаване на проблема с бежанците;
счита, че цялата сума не може да бъде
осигурена чрез преразпределяне на
средства, без да се засяга резултатността
на ФУМИ, който тази година вероятно
ще бъде подложен на натиск и може да
се нуждае от допълнителни увеличения,
ако искаме схемата за преместване да
достигне пълния си капацитет; поради
това разглежда тази сума в размер на
100 милиона евро като първоначално
предоставяне на бюджетни кредити,
които ще трябва да бъдат
компенсирани на по-късен етап;
отбелязва, че не остава марж по
функция 3 и че Инструментът за
гъвкавост вече е бил използван докрай
за 2016 г.; поради това подкрепя
мобилизирането на маржа за
непредвидени обстоятелства за

4. приветства ангажимента на
Комисията да не отклонява средства от
бюджета за външна хуманитарна
помощ; изразява съжаление, че
Комисията предлага да финансира
първия транш по този нов инструмент
чрез преразпределяне на бюджетни
кредити от фонд „Убежище, миграция и
интеграция“ (ФУМИ), които вече бяха
предназначени да осигурят споделяне на
тежестта между държавите членки за
разрешаване на проблема с бежанците;
счита, че цялата сума следва да бъде
осигурена чрез преразпределяне на
средства от бюджетни редове с помалко значение, без да се засяга
резултатността на ФУМИ, който тази
година вероятно ще бъде подложен на
натиск и може да се нуждае от
допълнителни увеличения, ако искаме
схемата за преместване да достигне
пълния си капацитет; счита, че при
всички случаи преразглеждането във
възходяща посока на тавана на МФР за
функция 3 ще се окаже неизбежно, за да
се отговори на всички потребности,
свързани с кризата с бежанците и
миграцията;
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оставащата сума за тази година
възможно най-скоро и приканва
Комисията да представи
предложение в тази връзка; очаква, че
преразглеждането във възходяща посока
на тавана на МФР за функция 3 ще се
окаже неизбежно, за да се отговори на
всички потребности, свързани с кризата
с бежанците и миграцията;
Or. en
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