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Ontwerpresolutie van het Europees Parlement voor de blokkering van de 
herprogrammering van de Europese structuurfondsen om te worden gebruikt voor om 
het even welke onthaalinfrastructuur voor illegale migranten

Het Europees Parlement,

– gezien de verordening van het Europees Parlement en de Raad over de structuurfondsen 
voor de periode 2014-20201,

– gezien het besluit van de Raad tot vaststelling van voorlopige maatregelen op het gebied 
van internationale bescherming ten gunste van Italië, Griekenland en Hongarije2,

– gezien de mededeling van de Europees commissaris voor regionaal beleid, 
Corina Crețu, van 23 september 20153,

– gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A. overwegende dat de structuurfondsen in de eerste plaats zijn bedoeld om de regionale 
verschillen tussen de lidstaten te verminderen en voor de bevordering van duurzame, 
inclusieve groei;

B. overwegende dat de verklaring van de Europees commissaris voor regionaal beleid 
betrekking heeft op de herprogrammering van een deel van de structuurfondsen om te 
worden gebruikt voor onthaalinfrastructuur voor illegale migranten;

C. overwegende dat de kosten als gevolg van het beleid inzake het onthaal van migranten 
zullen leiden tot minder financiering van investeringen in de reële economie, terwijl 
deze juist onontbeerlijk is voor de burgers van elke lidstaat;

1. verzoekt de Commissie de programmering van de structuurfondsen niet te heroriënteren 
naar het onthaal en de integratie van illegale migranten;

2. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie met de namen van de ondertekenaars te doen 
toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

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