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Alteração  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

em nome do Grupo EFDD  

 

Relatório A8-0130/2016 

José Manuel Fernandes 

Projeto de orçamento retificativo n.º 1/2016: Novo instrumento de prestação de apoio de 

emergência na União 

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

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Congratula-se com o compromisso de a 

Comissão não desviar dotações do 

orçamento da ajuda humanitária externa; 

observa que a Comissão propõe financiar a 

primeira parcela de apoio ao abrigo deste 

novo instrumento pela reafetação de 

dotações do Fundo para o Asilo, a 

Migração e a Integração (FAMI), que já se 

destinavam a permitir partilhar os encargos 

com os refugiados entre os Estados-

Membros; considera que o montante total 

não pode ser coberto por reafetações, sem 

afetar o trabalho do FAMI, que vai estar 

forçosamente sob pressão este ano e poderá 

necessitar de reforços ulteriores, se o 

regime de recolocação estiver a funcionar 

em pleno; considera, por conseguinte, que 

estes 100 milhões de EUR são uma 

atribuição prévia de dotações que 

necessitará de ser compensada mais 

tarde; observa que não sobra qualquer 

margem sob a rubrica 3 e que o 

Instrumento de Flexibilidade foi já 

utilizado na totalidade para 2016; apoia, 

por conseguinte, a mobilização do 

montante restante para este ano da 

Margem para Imprevistos logo que 

necessário e convida a Comissão a 

apresentar uma proposta neste sentido; 

prevê que será inevitável rever em alta o 

limite máximo do QFP para a rubrica 3, 

4. Congratula-se com o compromisso de a 

Comissão não desviar dotações do 

orçamento da ajuda humanitária externa; 

lamenta que a Comissão proponha 

financiar a primeira parcela de apoio ao 

abrigo deste novo instrumento pela 

reafetação de dotações do Fundo para o 

Asilo, a Migração e a Integração (FAMI), 

que já se destinavam a permitir partilhar os 

encargos com os refugiados entre os 

Estados-Membros; considera que o 

montante total deve ser coberto por 

reafetações a partir de rubricas 

orçamentais menos relevantes, sem afetar 

o trabalho do FAMI, que vai estar 

forçosamente sob pressão este ano e poderá 

necessitar de reforços ulteriores, se o 

regime de recolocação estiver a funcionar 

em pleno; considera que, em qualquer 

caso, será inevitável rever em alta o limite 

máximo do QFP para a rubrica 3, por 

forma a responder a todas as necessidades 

decorrentes da crise dos refugiados e 

migrantes; 
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por forma a responder a todas as 

necessidades decorrentes da crise dos 

refugiados e migrantes; 

Or. en 

 

 


