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Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om blokering af en omprogrammering af 
strukturfondene til fordel for infrastrukturer for modtagelse af irregulære migranter

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordninger om strukturfondene for 
perioden 2014-20201,

– der henviser til Rådets afgørelse om midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, 
Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse2

– der henviser til meddelelse fra Corina Crețu, kommissær med ansvar for regionalpolitik, 
af 23. december 20153, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at strukturfondene først og fremmest sigter mod at mindske de 
regionale forskelle mellem medlemsstaterne og fremme bæredygtig og inklusiv vækst; 

B. der henviser til, at erklæringen fra kommissæren med ansvar for regionalpolitik 
vedrører en omprogrammering af en del af strukturfondene til fordel for infrastrukturer 
for modtagelse af irregulære migranter;

C. der henviser til, at de omkostninger, der skabes ved modtagelsespolitikkerne, vil 
medføre nedskæringer i finansieringen af investeringer i realøkonomien, som imidlertid 
er af afgørende betydning for borgerne i samtlige medlemsstater;

1. opfordrer Kommissionen til ikke at omorientere programmeringen af strukturfondene til 
fordel for modtagelse og integration af irregulære migranter;

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning med angivelse af underskrivernes 
navne til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0034&from=DA 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-
0230+0+DOC+XML+V0//DA&language=DA. 
3 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I109139&sitelang=fr 


