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Amendement  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

namens de EFDD-Fractie 

 

Verslag A8-0130/2016 

José Manuel Fernandes 

Gewijzigde begroting nr. 1/2016: Een nieuw instrument voor het verlenen van noodsteun 

binnen de Unie  

(07068/2016 – C8-0122/2016 – 2016/2037(BUD)) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

4. is verheugd over de toezegging van de 

Commissie dat er geen kredieten worden 

weggehaald uit het budget voor externe 

humanitaire hulp; merkt op dat de 

Commissie voorstelt om de eerste tranche 

voor dit nieuwe instrument te financieren 

door middel van een herschikking van 

kredieten voor het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie (AMIF), die toch al 

bedoeld waren voor de lastenverdeling 

tussen de lidstaten bij de opvang van 

vluchtelingen; is van mening dat het gehele 

bedrag niet via herschikkingen kan worden 

gedekt zonder dat dit van invloed is op het 

functioneren van het AMIF, dat dit jaar 

ongetwijfeld onder druk zal komen te staan 

en wellicht verder versterkt moet worden, 

mocht de uitvoering van het 

herplaatsingsprogramma op volle snelheid 

komen; beschouwt dit bedrag van 100 

miljoen EUR daarom als een voorschot 
dat in een later stadium moet worden 

gecompenseerd; merkt op dat er in 

rubriek 3 geen marge over is en dat de 

middelen van het flexibiliteitsinstrument 

voor 2016 al geheel zijn verbruikt; pleit er 

daarom voor om voor het resterende 

bedrag voor dit jaar gebruik te maken van 

de marge voor onvoorziene uitgaven, 

zodra dit noodzakelijk wordt, en verzoekt 

de Commissie een voorstel daartoe in te 

4. is verheugd over de toezegging van de 

Commissie dat er geen kredieten worden 

weggehaald uit het budget voor externe 

humanitaire hulp; betreurt het dat de 

Commissie voorstelt om de eerste tranche 

voor dit nieuwe instrument te financieren 

door middel van een herschikking van 

kredieten voor het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie (AMIF), die toch al 

bedoeld waren voor de lastenverdeling 

tussen de lidstaten bij de opvang van 

vluchtelingen; is van mening dat het gehele 

bedrag zou moeten worden gedekt door 

herschikkingen van minder belangrijke 

begrotingslijnen zonder dat dit van invloed 

is op het functioneren van het AMIF, dat 

dit jaar ongetwijfeld onder druk zal komen 

te staan en wellicht verder versterkt moet 

worden, mocht de uitvoering van het 

herplaatsingsprogramma op volle snelheid 

komen; is van mening dat het hoe dan ook 

onvermijdelijk zal blijken het MFK-

plafond voor rubriek 3 naar boven bij te 

stellen, teneinde al het nodige in verband 

met de vluchtelingen- en migratiecrisis te 

doen; 
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dienen; voorziet dat het onvermijdelijk zal 

blijken het MFK-plafond voor rubriek 3 

naar boven bij te stellen, teneinde al het 

nodige in verband met de vluchtelingen- en 

migratiecrisis te doen; 

Or. en 

 

 


