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4. peab kiiduväärseks komisjoni lubadust 

mitte paigutada ümber 

välishumanitaarabiks ette nähtud 

eelarvevahendeid; märgib, et komisjon on 

teinud ettepaneku paigutada uue vahendi 

alusel tehtava esimese osamakse jaoks 

ümber Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi assigneeringud, mis 

olid määratud pagulastega tegelemise 

koormuse jagamiseks liikmesriikide vahel; 

on veendunud, et kogusummat ei saa katta 

vahendite ümberpaigutustest, mõjutamata 

seejuures Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi tööd, mis satub 

käesoleval aastal niikuinii veel suurema 

surve alla ja võib vajada tugevdamist, kui 

ümberpaigutamiskava täie hooga käima 

läheb; on seega seisukohal, et kõnealuse 

100 miljoni euro eraldamise näol peab 

olema tegemist vahendite võimalikult kiire 

kättesaadavaks tegemisega, mis tuleb 

hiljem kompenseerida; märgib, et 

rubriigis 3 ei ole enam mingit varu ning 

paindlikkusinstrumendi 2016. aasta 

vahendid on täielikult ära kasutatud; 

toetab seetõttu ettenägematute kulude 

varu kasutuselevõttu käesoleva aasta 

ülejäänud summa katmiseks nii vara, kui 

vaja, ning palub komisjonil esitada 

sellekohane ettepanek; leiab, et 

mitmeaastase finantsraamistiku ülemmäära 

4. peab kiiduväärseks komisjoni lubadust 

mitte paigutada ümber 

välishumanitaarabiks ette nähtud 

eelarvevahendeid; peab kahetsusväärseks 

seda, et komisjon on teinud ettepaneku 

paigutada uue vahendi alusel tehtava 

esimese osamakse jaoks ümber 

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi 

assigneeringud, mis olid määratud 

pagulastega tegelemise koormuse 

jagamiseks liikmesriikide vahel; on 

veendunud, et kogusumma tuleks katta 

vähemolulistelt eelarveridadelt vahendite 

ümberpaigutamise kaudu, mõjutamata 

seejuures Varjupaiga-, Rände- ja 

Integratsioonifondi tööd, mis satub 

käesoleval aastal niikuinii veel suurema 

surve alla ja võib vajada tugevdamist, kui 

ümberpaigutamiskava täie hooga käima 

läheb; on seisukohal, et mitmeaastase 

finantsraamistiku ülemmäära tõstmine 

rubriigis 3 on igal juhul paratamatu, kui 

kavatsetakse tegeleda kõikide pagulas- ja 

rändekriisiga seotud vajadustega; 
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tõstmine rubriigis 3 on paratamatu, kui 

kavatsetakse tegeleda kõikide pagulas- ja 

rändekriisiga seotud vajadustega; 

Or. en 

 

 


