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2. 3. 2016 A8-0036/22 

Pozměňovací návrh  22 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí, že navzdory uvolnění 

značného objemu rozpočtových prostředků 

v letech 2015 a 2016 na řešení migrační a 

uprchlické krize nebylo dosud nalezeno 

řešení, a to ani uvnitř Unie, ani vně jejích 

hranic v zemích původu uprchlíků; 

zdůrazňuje však, že rozpočtové prostředky 

nejsou dostatečné a že k řešení této krize 

jsou naléhavě zapotřebí značné další 

finanční prostředky, jelikož zvýšení počtu 

uprchlíků a migrantů nelze považovat za 

dočasný jev; zdůrazňuje, že je třeba hledat 

dlouhodobější řešení, a to nejen v rámci 

ročního rozpočtového procesu, ale i při 

nadcházející průběžné revizi VFR; 

naléhavě vybízí Komisi, aby předložila 

střednědobý a dlouhodobý politický a 

finanční plán pro zvládnutí migrační krize 

a jejího dopadu na rozpočet na rok 2017; 

konstatuje, že na všechna opatření k řešení 

záležitostí souvisejících s uprchlíky či 

migrací financovaná EU by se mělo 

pohlížet jako na investice, které umožní 

řešit migrační a uprchlickou krizi; 

zdůrazňuje, že je třeba vyřešit hloubkové 

příčiny migrace zlepšením životních 

podmínek, a to zejména prostřednictvím 

lepšího vzdělávání a zdravotních služeb a 

posílením podpory pro investice do 

infrastruktury v zemích původu uprchlíků 

nebo v zemích, v nichž se původně snažili 

nalézt útočiště; zdůrazňuje, že financování 

17. bere na vědomí, že navzdory uvolnění 

značného objemu rozpočtových prostředků 

v letech 2015 a 2016 na řešení migrační a 

uprchlické krize nebylo dosud nalezeno 

řešení, a to ani uvnitř Unie, ani vně jejích 

hranic v zemích původu uprchlíků; 

zdůrazňuje však, že rozpočtové prostředky 

nejsou dostatečné a že k řešení této krize 

jsou naléhavě zapotřebí značné další 

finanční prostředky, jelikož zvýšení počtu 

uprchlíků a migrantů nelze považovat za 

dočasný jev; zdůrazňuje, že je třeba hledat 

dlouhodobější řešení, a to nejen v rámci 

ročního rozpočtového procesu, ale i při 

nadcházející průběžné revizi VFR; 

naléhavě vybízí Komisi, aby předložila 

střednědobý a dlouhodobý politický a 

finanční plán pro zvládnutí migrační krize 

a jejího dopadu na rozpočet na rok 2017; 

konstatuje, že na všechna opatření k řešení 

záležitostí souvisejících s uprchlíky či 

migrací financovaná EU by se mělo 

pohlížet jako na investice, které umožní 

řešit migrační a uprchlickou krizi; 

zdůrazňuje, že je třeba vyřešit hloubkové 

příčiny migrace zlepšením životních 

podmínek, a to zejména prostřednictvím 

lepšího vzdělávání a zdravotních služeb a 

posílením podpory pro investice do 

infrastruktury v zemích původu uprchlíků 

nebo v zemích, v nichž se původně snažili 

nalézt útočiště; zdůrazňuje, že financování 
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migrační a uprchlické krize by nemělo 

podrývat nebo ztěžovat provádění jiných 

důležitých politik EU; 

migrační a uprchlické krize by nemělo 

podrývat nebo ztěžovat provádění jiných 

důležitých politik EU; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že jedním z výchozích 

principů rozpočtu EU je solidarita; je 

znepokojen tím, že během současné 

uprchlické krize projevují jednotlivé 

členské státy solidaritu nestejnou měrou; 

opakuje svůj požadavek, aby Komise 

předložila návrh, jak může rozpočet EU 

přimět členské státy k vyváženějšímu 

přístupu v otázce solidarity; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/23 

Pozměňovací návrh  23 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že je třeba navýšit 

financování programů znovuusidlování, 

relokačních řízení a návratových operací, 

zejména z Azylového, migračního a 

integračního fondu (AMIF), s cílem 

dosáhnout účinné evropské azylové a 

migrační politiky a zároveň předcházet 

nezákonné migraci a tuto migraci 

snižovat; zdůrazňuje, že v rámci rozpočtu 

EU je třeba vytvořit možnosti pro 

vytvoření oblastí pro znovuusídlení 

běženců a bezpečných zón na africkém 

kontinentě a Blízkém východě ve 

spolupráci s Africkou unií, Ligou 

arabských států a UNHCR; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


