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4.7.2016 A8-0224/1 

Pakeitimas 1 

Jan Olbrycht 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. pabrėžia, kad nemažai, bet vis dar 

nepakankamai biudžeto lėšų skirta 

pagrindinėms pabėgėlių ir migracijos 

krizės priežastims pašalinti sustiprinant 

specialiąsias ES programas, priklausančias 

4 išlaidų kategorijai; primena, kad 

vykdomoms priemonėms, pavyzdžiui, su 

migracija ir pabėgėliais susijusiems 

veiksmams, 2015 m. buvo perskirstyta 

170 mln. EUR, 2016 m. 4 išlaidų 

kategorijoje su migracija ir pabėgėliais 

susijusiai veiklai buvo patvirtinti papildomi 

130 mln. EUR, o kartu buvo sudarytas 

naujas perskirstytas 430 mln. EUR paketas 

pagal Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonę (PNPP), vystomojo 

bendradarbiavimo finansinę priemonę ir 

Europos kaimynystės priemonę; be to, 

primena, kad siekdama spręsti išorines 

migracijos ir pabėgėlių krizės problemas, 

Komisija pateikė įvairių papildomų 

pasiūlymų, turinčių poveikį ES biudžetui, 

pvz., sukurti ES patikos fondus (fondą 

„Madad“ ir Europos Sąjungos skubiosios 

pagalbos Afrikai patikos fondą, kurių 

apytikris pradinis poveikis biudžetui 

atitinkamai bus 570 mln. EUR ir 405 mln. 

EUR) ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonę, kuriai skirtą 1 mlrd. EUR 

planuojama finansuoti iš ES biudžeto, 

neskaitant galimo papildomo finansavimo; 

12. pabrėžia, kad nemažai, bet vis dar 

nepakankamai biudžeto lėšų skirta 

pagrindinėms pabėgėlių ir migracijos 

krizės priežastims pašalinti sustiprinant 

specialiąsias ES programas, priklausančias 

4 išlaidų kategorijai; primena, kad 

vykdomoms priemonėms, pavyzdžiui, su 

migracija ir pabėgėliais susijusiems 

veiksmams, 2015 m. buvo perskirstyta 

170 mln. EUR, 2016 m. 4 išlaidų 

kategorijoje su migracija ir pabėgėliais 

susijusiai veiklai buvo patvirtinti papildomi 

130 mln. EUR, o kartu buvo sudarytas 

naujas perskirstytas 430 mln. EUR paketas 

pagal Pasirengimo narystei pagalbos 

priemonę (PNPP), vystomojo 

bendradarbiavimo finansinę priemonę ir 

Europos kaimynystės priemonę; be to, 

primena, kad siekdama spręsti išorines 

migracijos ir pabėgėlių krizės problemas, 

Komisija pateikė įvairių papildomų 

pasiūlymų, turinčių poveikį ES biudžetui, 

pvz., sukurti ES patikos fondus (fondą 

„Madad“ ir Europos Sąjungos skubiosios 

pagalbos Afrikai patikos fondą, kurių 

apytikris pradinis poveikis biudžetui 

atitinkamai bus 570 mln. EUR ir 405 mln. 

EUR) ir Pabėgėlių Turkijoje rėmimo 

priemonę, kuriai skirtą 1 mlrd. EUR 

planuojama finansuoti iš ES biudžeto, 

neskaitant galimo papildomo finansavimo; 
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pabrėžia, kad papildomas spaudimas 

Sąjungos biudžetui kils dėl kitų Komisijos 

paskelbtų planuojamų veiksmų, pvz., 

„Londono įsipareigojimo“, arba tokių 

įvykių kaip 2016 m. kovo 18 d. ES ir 

Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimas; 

pabrėžia, kad būsimos papildomos 

biudžeto priemonės turėtų sudaryti sąlygas 

integruoti labiausiai pažeidžiamus 

migrantus, ypač moteris, vaikus ir LGBTI 

asmenis; tačiau yra susirūpinęs, kad dėl 

didžiulio ES patiriamų problemų masto 

prireiks ir papildomų veiksmų; 

pabrėžia, kad papildomas spaudimas 

Sąjungos biudžetui kils dėl kitų Komisijos 

paskelbtų planuojamų veiksmų, pvz., 

„Londono įsipareigojimo“, arba tokių 

įvykių kaip 2016 m. kovo 18 d. ES ir 

Turkijos aukščiausiojo lygio susitikimas; 

pabrėžia, kad būsimos papildomos 

biudžeto priemonės turėtų sudaryti sąlygas 

integruoti labiausiai pažeidžiamus 

migrantus, ypač moteris ir vaikus; tačiau 

yra susirūpinęs, kad dėl didžiulio ES 

patiriamų problemų masto prireiks ir 

papildomų veiksmų; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/2 

Pakeitimas 2 

Jan Olbrycht 

PPE frakcijos vardu 

 

Pranešimas A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Pasirengimas porinkiminei 2014–2020 m. DFP peržiūrai. Parlamento indėlis prieš Komisijai 

pateikiant pasiūlymą 

2015/2353(INI) 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

51 dalis ir antraštė 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

Sąlygos pagrindinei ES teisei užtikrinti 

51. primygtinai reikalauja, kad visos šalys 

iki galo prisiimtų savo atsakomybės dalį 

dėl pabėgėlių krizės ir Sprendimo dėl 

specialaus perskirstymo mechanizmo 

įgyvendinimo; ragina Komisiją nustatyti 

valstybėms taikytiną finansinį paskatų ir 

nuobaudų mechanizmą dėl jų pagal ES 

patvirtintas priemones prisiimtų 

įsipareigojimų vykdymo; tvirtina, kad bet 

kokie finansiniai įnašai, gauti kaip 

valstybei narei dėl šių priemonių 

nepaisymo skirtos sankcijos, turėtų būti 

grąžinami į ES biudžetą kaip papildomos 

pajamos; 

 

 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


