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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

4. salută angajamentul Comisiei de a nu 

recurge la redistribuirea creditelor din 

bugetul destinat ajutorului umanitar extern; 

ia act de faptul că Comisia propune să se 

pună la dispoziție fondurile necesare pentru 

prima tranșă de finanțare din cadrul acestui 

nou instrument prin redistribuirea 

creditelor înscrise în bugetul Fondului 

pentru azil, migrație și integrare (FAMI), 

care erau deja prevăzute să asigure 

repartizarea sarcinilor între statele membre 

în contextul gestionării afluxului de 

refugiați; consideră că această sumă nu 

poate fi acoperită în totalitate prin 

redistribuiri fără a pune în pericol 

îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru 

FAMI, instrument care va fi inevitabil pus 

sub presiune în acest an și care ar putea 

necesita consolidări suplimentare pentru ca 

mecanismul de transfer să poată funcționa 

la capacitate maximă; consideră, prin 

urmare, că suma de 100 de milioane EUR 

a fost pusă la dispoziție printr-o 

operațiune de alocare anticipată a 

creditelor, astfel încât într-o etapă 

ulterioară va fi necesară compensarea 

acestora; ia act de faptul că marja de 

finanțare disponibilă la rubrica 3 a fost 

epuizată, iar fondurile puse la dispoziție 

de instrumentul de flexibilitate pentru 

2016 au fost deja utilizate în totalitate; 

4. salută angajamentul Comisiei de a nu 

recurge la redistribuirea creditelor din 

bugetul destinat ajutorului umanitar extern; 

regretă că Comisia propune să se pună la 

dispoziție fondurile necesare pentru prima 

tranșă de finanțare din cadrul acestui nou 

instrument prin redistribuirea creditelor 

înscrise în bugetul Fondului pentru azil, 

migrație și integrare (FAMI), care erau 

deja prevăzute să asigure repartizarea 

sarcinilor între statele membre în contextul 

gestionării afluxului de refugiați; consideră 

că această sumă ar trebui acoperită în 

totalitate prin redistribuiri de la linii 

bugetare mai puțin relevante, fără a pune 

în pericol îndeplinirea obiectivelor stabilite 

pentru FAMI, instrument care va fi 

inevitabil pus sub presiune în acest an și 

care ar putea necesita consolidări 

suplimentare pentru ca mecanismul de 

transfer să poată funcționa la capacitate 

maximă; consideră că, în orice caz, o 

revizuire în sens ascendent a plafonului 

stabilit în CFM pentru rubrica 3 se va 

dovedi inevitabilă pentru a putea răspunde 

tuturor nevoilor apărute ca urmare a crizei 

refugiaților și a migrației; 
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consideră, prin urmare, că ar trebui să fie 

mobilizate în timp util fondurile încă 

neutilizate din bugetul pentru exercițiul în 

curs al marjei pentru situații neprevăzute 

și invită Comisia să prezinte o propunere 

în acest sens; anticipează că o revizuire în 

sens ascendent a plafonului stabilit în CFM 

pentru rubrica 3 se va dovedi inevitabilă 

pentru a putea răspunde tuturor nevoilor 

apărute ca urmare a crizei refugiaților și a 

migrației; 

Or. en 

 

 


