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Pozměňovací návrh 42
José Manuel Fernandes
za skupinu PPE
Eider Gardiazabal Rubial
za skupinu S&D
Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer
za skupinu Renew
Henrike Hahn
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 - C9-0353/2021 - 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. zdůrazňuje globální úsilí Unie o 
podporu uprchlíků a připomíná významnou 
úlohu Turecka a dalších hostitelských 
zemí, včetně zemí jižního Středomoří, při 
přijímání uprchlíků, zvláště ze Sýrie; 
znovu potvrzuje, že Unie a její členské 
státy musí i nadále poskytovat účinnou a 
monitorovanou pomoc syrským 
uprchlíkům v hostitelských zemích; 
zdůrazňuje, že budoucí financování potřeb 
syrských uprchlíků nebylo zohledněno ve 
VFR ani v jednáních o NDICI – Globální 
Evropa, a proto by nemělo být hrazeno z 
již naplánovaných nástrojů, včetně rezervy 
nástroje NDICI – Globální Evropa, neboť 
balíček na podporu uprchlíků ze Sýrie, 
Iráku a dalších zemí nereaguje na novou 
krizi nebo nepředvídané potřeby; požaduje, 
aby byl jakýkoli nástupce nástroje EU pro 
uprchlíky v Turecku (FRT) financován z 
nových prostředků a dodatečných 
příspěvků členských států a aby jej 
doprovázela odpovídající revize nařízení o 
VFR s cílem zvýšit strop okruhu 6 tak, aby 
odrážel skutečné potřeby financování 
vnější činnosti EU;

54. zdůrazňuje globální úsilí Unie o 
podporu uprchlíků a připomíná významnou 
úlohu Turecka a dalších hostitelských 
zemí, včetně zemí jižního Středomoří, při 
přijímání uprchlíků, zvláště ze Sýrie; 
znovu potvrzuje, že Unie a její členské 
státy musí i nadále poskytovat účinnou a 
monitorovanou pomoc syrským 
uprchlíkům v hostitelských zemích; 
zdůrazňuje, že budoucí financování potřeb 
syrských uprchlíků nebylo zohledněno ve 
VFR ani v jednáních o NDICI – Globální 
Evropa, a proto by nemělo být hrazeno z 
již naplánovaných nástrojů, včetně rezervy 
nástroje NDICI – Globální Evropa, neboť 
balíček na podporu uprchlíků ze Sýrie, 
Iráku a dalších zemí nereaguje na novou 
krizi nebo nepředvídané potřeby; požaduje, 
aby byl jakýkoli nástupce nástroje EU pro 
uprchlíky v Turecku (FRT) financován z 
nových prostředků a dodatečných 
příspěvků členských států a aby jej 
doprovázela odpovídající revize nařízení o 
VFR s cílem zvýšit strop okruhu 6 tak, aby 
odrážel skutečné potřeby financování 
vnější činnosti EU; žádá Komisi, aby 
zajistila, že turecká vláda nebude přímo 
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zapojena do správy nástroje, který FRT 
nahradí, a do přidělování finančních 
prostředků v rámci tohoto nástroje a že 
tyto prostředky budou primárně 
poskytovány přímo uprchlíkům a 
hostitelským komunitám a budou 
spravovány organizacemi, které zaručují 
odpovědnost a transparentnost;
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