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Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0130/2016 

José Manuel Fernandes 

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2016: Nový nástroj na poskytovanie núdzovej podpory 

v rámci Únie  

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

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. víta záväzok Komisie neodkláňať 

rozpočtové prostriedky z rozpočtu na 

vonkajšiu humanitárnu pomoc; konštatuje, 

že Komisia navrhuje financovať prvú 

splátku v rámci tohto nového nástroja 

prostredníctvom presunu rozpočtových 

prostriedkov z Fondu pre azyl, migráciu a 

integráciu (AMIF), ktoré už boli určené na 

zabezpečenie rozdelenia záťaže medzi 

členské štáty pri riešení utečeneckej krízy; 

domnieva sa, že celú sumu nemožno 

pokryť prostredníctvom presunov bez toho, 

aby to malo vplyv na výsledky AMIF, 

ktorý sa tento rok dostane pod tlak a môže 

si vyžiadať ďalšie navýšenia prostriedkov, 

ak sa mechanizmus premiestňovania začne 

uplatňovať v plnej miere; preto považuje 

týchto 100 miliónov EUR za prednostné 

pridelenie rozpočtových prostriedkov, 

ktoré sa bude musieť kompenzovať v 

neskoršom štádiu; konštatuje, že v rámci 

okruhu 3 nezostáva žiadna rezerva a že 

nástroj flexibility bol na rok 2016 použitý 

už v celom rozsahu; preto podporuje 

mobilizáciu rezervy na nepredvídané 

udalosti v prospech zvyšnej sumy na tento 

rok hneď, ako to bude potrebné, a vyzýva 

Komisiu, aby predložila návrh v tomto 

zmysle; očakáva, že zvýšenie stropu VFR 

v okruhu 3 sa ukáže ako nevyhnutné pre 

naplnenie všetkých potrieb súvisiacich 

4. víta záväzok Komisie neodkláňať 

rozpočtové prostriedky z rozpočtu na 

vonkajšiu humanitárnu pomoc; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že Komisia navrhuje 

financovať prvú splátku v rámci tohto 

nového nástroja prostredníctvom presunu 

rozpočtových prostriedkov z Fondu pre 

azyl, migráciu a integráciu (AMIF), ktoré 

už boli určené na zabezpečenie rozdelenia 

záťaže medzi členské štáty pri riešení 

utečeneckej krízy; domnieva sa, že celá 

suma by sa mala pokryť prostredníctvom 

presunov z menej dôležitých rozpočtových 

riadkov bez toho, aby to malo vplyv na 

výsledky AMIF, ktorý sa tento rok dostane 

pod tlak a môže si vyžiadať ďalšie 

navýšenia prostriedkov, ak sa 

mechanizmus premiestňovania začne 

uplatňovať v plnej miere; domnieva sa, že 

zvýšenie stropu VFR v okruhu 3 sa v 

každom prípade ukáže ako nevyhnutné pre 

naplnenie všetkých potrieb súvisiacich 

s utečeneckou a migračnou krízou; 



 

AM\1092001SK.doc  PE579.911v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

s utečeneckou a migračnou krízou; 

Or. en 

 

 


