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Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že díky posílení zvláštních 

programů v rámci okruhu 4 byly 

vynaloženy značné rozpočtové prostředky 

na řešení základních příčin uprchlické a 

migrační krize, i když tyto prostředky stále 

nejsou dostatečné; připomíná přijatá 

opatření, jako bylo přesunutí prostředků ve 

výši 170 milionů EUR na opatření 

související s migrací a uprchlíky a 

schválení dalších 130 milionů EUR v 

okruhu 4 na činnosti spjaté s migrací a 

uprchlíky, spolu s přesuny prostředků v 

rámci nástroje předvstupní pomoci, 

nástroje pro rozvojovou spolupráci a 

evropského nástroje sousedství ve výši 430 

milionů EUR; dále připomíná, že s cílem 

řešit vnější rozměr migrační a uprchlické 

krize předložila Komise několik dalších 

návrhů, které ovlivňují rozpočet EU, 

například zřízení svěřenských fondů EU 

(fond Madad, jehož původní dopad na 

rozpočet se odhaduje na 570 milionů EUR, 

a nouzový svěřenský fond pro Afriku s 

původním dopadem na rozpočet přibližně 

405 milionů EUR) a uprchlického nástroje 

pro Turecko, na který má být z rozpočtu 

EU vyčleněna 1 miliarda EUR, a to 

nepočítaje další případné financování; 

zdůrazňuje, že rozpočet Unie může být 

zatížen i dalšími plánovanými kroky, které 

oznámila Komise, například tzv. 

12. zdůrazňuje, že díky posílení zvláštních 

programů v rámci okruhu 4 byly 

vynaloženy značné rozpočtové prostředky 

na řešení základních příčin uprchlické a 

migrační krize, i když tyto prostředky stále 

nejsou dostatečné; připomíná přijatá 

opatření, jako bylo přesunutí prostředků ve 

výši 170 milionů EUR na opatření 

související s migrací a uprchlíky a 

schválení dalších 130 milionů EUR v 

okruhu 4 na činnosti spjaté s migrací a 

uprchlíky, spolu s přesuny prostředků v 

rámci nástroje předvstupní pomoci, 

nástroje pro rozvojovou spolupráci a 

evropského nástroje sousedství ve výši 430 

milionů EUR; dále připomíná, že s cílem 

řešit vnější rozměr migrační a uprchlické 

krize předložila Komise několik dalších 

návrhů, které ovlivňují rozpočet EU, 

například zřízení svěřenských fondů EU 

(fond Madad, jehož původní dopad na 

rozpočet se odhaduje na 570 milionů EUR, 

a nouzový svěřenský fond pro Afriku s 

původním dopadem na rozpočet přibližně 

405 milionů EUR) a uprchlického nástroje 

pro Turecko, na který má být z rozpočtu 

EU vyčleněna 1 miliarda EUR, a to 

nepočítaje další případné financování; 

zdůrazňuje, že rozpočet Unie může být 

zatížen i dalšími plánovanými kroky, které 

oznámila Komise, například tzv. 
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londýnským příslibem, a různými 

událostmi, např. summitem EU a Turecka 

pořádaným dne 18. března 2016; 

zdůrazňuje, že další budoucí rozpočtové 

potřeby musí rovněž umožňovat, aby byla 

pozornost věnována nejohroženějším 

migrantům, zejména ženám, dětem a 

LGBTI; obává se nicméně, že s ohledem 

na rozsah problémů, s nimiž se EU potýká, 

budou nutná další opatření; 

londýnským příslibem, a různými 

událostmi, např. summitem EU a Turecka 

pořádaným dne 18. března 2016; 

zdůrazňuje, že další budoucí rozpočtové 

potřeby musí rovněž umožňovat, aby byla 

pozornost věnována nejohroženějším 

migrantům, zejména ženám a dětem; obává 

se nicméně, že s ohledem na rozsah 

problémů, s nimiž se EU potýká, budou 

nutná další opatření; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jan Olbrycht 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Paragraph 51 and preceding subheading 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Podmíněnost s cílem zajistit základní 

právo EU 

vypouští se 

51. trvá na tom, že všechny země by na 

sebe měly vzít plný podíl odpovědnosti v 

kontextu uprchlické krize a měly jednat v 

souladu s rozhodnutím, které se zabývá 

mechanismy přemísťování; vyzývá 

Komisi, aby zavedla mechanismus 

finančních bonusů a malusů týkající se 

plnění či případného neplnění závazků 

členských států v rámci opatření přijatých 

EU; obhajuje zásadu, že jakákoli finanční 

částka získaná z pokut uložených 

členskému státu, který tato opatření 

nedodržuje, by měla plynout zpět do 

rozpočtu EU jako mimořádný příjem; 

 

Or. en 

 

 


