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Návrh usnesení Evropského parlamentu o zamezení tomu, aby byly evropské 
strukturální fondy jakkoli přeprogramovány ve prospěch infrastruktury pro přijímání 
nelegálních migrantů

Evropský parlament,

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady týkající se strukturálních fondů 
v období 2014–20201,

– s ohledem na rozhodnutí Rady, kterým se stanoví dočasná opatření v oblasti 
mezinárodní ochrany ve prospěch Itálie, Řecka a Maďarska2,

– s ohledem na sdělení evropské komisařky pro regionální politiku Coriny Crețuové ze 
dne 23. září 20153,

– s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že strukturální fondy mají za cíl především snižování regionálních 
rozdílů mezi členskými státy a prosazování udržitelného rozvoje podporujícího 
začlenění;

B. vzhledem k tomu, že cílem prohlášení evropské komisařky pro regionální politiku je 
přesměrování části strukturálních fondů pro účely infrastruktury pro přijímání 
nelegálních migrantů;

C. vzhledem k tomu, že náklady politik přijímání migrantů povedou ke snížení financování 
investic do reálné ekonomiky, jež jsou zcela nezbytné pro občany jednotlivých 
členských států;

1. žádá Komisi, aby neměnila programové zaměření strukturálních fondů ve prospěch 
přijímání a začleňování nelegálních migrantů;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal společně se jmény signatářů Komisi, 
Radě a členským státům.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=CS.
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20150917+ITEMS+DOC+XML+V0//CS.
3 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I109139&sitelang=fr. 
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