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Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отчита, че въпреки мобилизирането 

на значителни бюджетни средства през 

2015 и 2016 г. за справяне с кризата с 

мигрантите и бежанците, все още не е 

намерено решение нито в рамките на 

Съюза, нито извън него – в държавите 

на произход на бежанците; при все това 

подчертава, че бюджетните средства не 

са достатъчни и че са необходими 

значителни допълнителни финансови 

средства за справяне с тази криза, тъй 

като увеличеният брой бежанци и 

мигранти не може да се счита за 

временно явление; подчертава, че 

следва да се търсят по-дългосрочни 

решения не само в рамките на 

годишната бюджетна процедура, но и 

при предстоящото междинно 

преразглеждане на МФР; настоятелно 

призовава Комисията да представи 

средносрочен и дългосрочен 

политически и финансов план за 

справяне с миграционната криза и 

нейното отражение върху бюджета за 

2017 г.; отбелязва, че всички 

финансирани от ЕС мерки следва да 

бъдат разглеждани като инвестиции за 

справяне с предизвикателствата, 

свързани с бежанците и мигрантите; 

подчертава, че е необходимо да се 

премахнат първопричините за явлението 

„миграция“ чрез подобряване на 

17. отчита, че въпреки мобилизирането 

на значителни бюджетни средства през 

2015 и 2016 г. за справяне с кризата с 

мигрантите и бежанците, все още не е 

намерено решение нито в рамките на 

Съюза, нито извън него – в държавите 

на произход на бежанците; при все това 

подчертава, че бюджетните средства не 

са достатъчни и че са необходими 

значителни допълнителни финансови 

средства за справяне с тази криза, тъй 

като увеличеният брой бежанци и 

мигранти не може да се счита за 

временно явление; подчертава, че 

следва да се търсят по-дългосрочни 

решения не само в рамките на 

годишната бюджетна процедура, но и 

при предстоящото междинно 

преразглеждане на МФР; настоятелно 

призовава Комисията да представи 

средносрочен и дългосрочен 

политически и финансов план за 

справяне с миграционната криза и 

нейното отражение върху бюджета за 

2017 г.; отбелязва, че всички 

финансирани от ЕС мерки следва да 

бъдат разглеждани като инвестиции за 

справяне с предизвикателствата, 

свързани с бежанците и мигрантите; 

подчертава, че е необходимо да се 

премахнат първопричините за явлението 

„миграция“ чрез подобряване на 
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условията на живот, и по-специално 

чрез по-добро образование и 

медицински услуги, както и чрез 

засилена подкрепа за инвестиции в 

инфраструктурата в държавите на 

произход на мигрантите или в 

държавите, където те първо търсят 

убежище; подчертава, че финансирането 

на кризата с мигрантите и бежанците не 

следва да подкопава или да 

възпрепятства изпълнението на други 

важни политики на ЕС; 

условията на живот, и по-специално 

чрез по-добро образование и 

медицински услуги, както и чрез 

засилена подкрепа за инвестиции в 

инфраструктурата в държавите на 

произход на мигрантите или в 

държавите, където те първо търсят 

убежище; подчертава, че финансирането 

на кризата с мигрантите и бежанците не 

следва да подкопава или да 

възпрепятства изпълнението на други 

важни политики на ЕС; подчертава в 

този контекст, че солидарността е 

основополагащ принцип на бюджета 

на ЕС; изразява загриженост, че в 

кризата с бежанците солидарността 

се изразява по неравномерен начин в 

различните държави членки; повтаря 

призива си към Комисията да 

представи предложение за това как 

бюджетът на ЕС да може да 

подтикне държавите членки към по-

балансиран подход към 

солидарността; 

Or. en 
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Предложение за резолюция Изменение 

18. подчертава, че е важно да се 

увеличи финансирането за схемите за 

презаселване, процедурите за 

преместване и операциите по 

връщане на лица, по-конкретно по 

линия на Фонд „Убежище, миграция и 

интеграция“, за да се постигне 

ефективна европейска политика в 

областта на убежището и 

миграцията, като същевременно се 

предотвратява и намалява 

незаконната миграция; подчертава 

необходимостта от създаване на 

възможности в бюджета на ЕС за 

развитие на райони за презаселване на 

лица и безопасни зони на африканския 

континент и в Близкия изток, в 

сътрудничество с Африканския съюз, 

Арабската лига и ВКБООН; 

заличава се 

Or. en 

 

 


