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Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zablokowania 
przeprogramowania europejskich funduszy strukturalnych na cele infrastruktury 
potrzebnej do przyjęcia nielegalnych migrantów

Parlament Europejski,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące funduszy 
strukturalnych na okres 2014-20201,

– uwzględniając decyzję Rady wprowadzającą środki tymczasowe w dziedzinie ochrony 
międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier2,

– uwzględniając wystąpienie europejskiej komisarz ds. polityki regionalnej, Coriny Cretu, 
z dnia 23 września 2015 r.3,

– uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że fundusze strukturalne mają na celu w pierwszym rzędzie 
zmniejszenie dysproporcji regionalnych między państwami członkowskimi oraz 
wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 
społecznemu;

B. mając na uwadze, że deklaracja europejskiej komisarz ds. polityki regionalnej dotyczy 
przeprogramowania części funduszy strukturalnych na rzecz infrastruktury potrzebnej 
do przyjęcia nielegalnych migrantów;

C. mając na uwadze, że koszty generowane przez polityki przyjmowania migrantów będą 
skutkowały obcięciem środków na inwestycje w realną gospodarkę, niezbędne przecież 
dla obywateli każdego państwa członkowskiego;

1. zwraca się do Komisji, aby nie zmieniała kierunków programowania funduszy 
strukturalnych na korzyść przyjmowania i integracji nielegalnych migrantów;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z 
nazwiskami sygnatariuszy Komisji, Radzie oraz państwom członkowskim.

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