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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. elismeri, hogy annak ellenére, hogy 

2015-ben és 2016-ban jelentős 

költségvetési eszközöket mobilizáltak a 

migrációs és menekültügyi válság 

kezelésére, még nem találtak megoldást, 

sem az Unión belül, sem pedig azon kívül, 

a menekültek származási országaiban; 

hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a 

költségvetési eszközök nem elégségesek, 

és jelentős mértékű további finanszírozásra 

van szükség a válság kezeléséhez, mivel a 

menekültek és a migránsok számának 

növekedését nem lehet átmeneti 

jelenségnek tekinteni; hangsúlyozza, hogy 

hosszabb távú megoldásokat kell találni, 

nem csupán az éves költségvetési eljárás, 

hanem a TPK soron következő félidős 

felülvizsgálata során is; sürgeti a 

Bizottságot, hogy a migrációs válság, és a 

válság 2017-es költségvetésre gyakorolt 

hatásainak kezelése érdekében terjesszen 

elő egy közép- és hosszú távú politikai és 

pénzügyi tervet; megjegyzi, hogy a 

menekült-/migrációs kihívás kezelésére 

szolgáló valamennyi uniós finanszírozású 

intézkedést befektetésnek kell tekinteni; 

kiemeli, hogy kezelni kell a migrációs 

jelenség kiváltó okait, mégpedig úgy, hogy 

a jobb oktatási és egészségügyi 

szolgáltatásokon, valamint az 

infrastrukturális beruházások nagyobb 

mértékű támogatásán keresztül javítják az 
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életkörülményeket a migránsok származási 

országában, vagy ott, ahol először keresnek 

menedéket; hangsúlyozza, hogy a 

migrációs és menekültügyi válság 

finanszírozásának nem szabad aláásnia 

vagy hátráltatnia más fontos uniós 

politikák megvalósítását; 

életkörülményeket a migránsok származási 

országában, vagy ott, ahol először keresnek 

menedéket; hangsúlyozza, hogy a 

migrációs és menekültügyi válság 

finanszírozásának nem szabad aláásnia 

vagy hátráltatnia más fontos uniós 

politikák megvalósítását; ennek fényében 

hangsúlyozza, hogy a szolidaritás képezi 

az uniós költségvetés egyik alapvető elvét; 

aggodalmának ad hangot amiatt, hogy a 

menekültügyi válság kapcsán a 

szolidaritás nem egyformán mutatkozik 

meg a tagállamokban; megismétli a 

Bizottsághoz intézett felhívását, hogy 

dolgozzon ki javaslatot arról, hogy az 

uniós költségvetés hogyan ösztönözhetné 

a tagállamokat egy kiegyensúlyozottabb 

hozzáállásra a szolidaritással 

kapcsolatban; 

Or. en 
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18. hangsúlyozza az áttelepítési 

rendszerekre, áthelyezési eljárásokra és a 

visszatérési műveletekre nyújtott 

finanszírozás növelésének fontosságát, 

különösen a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap (AMIF) keretében, hogy 

egy hatékony európai menekültügyi és 

migrációs politika jöjjön létre, egyidejűleg 

megakadályozva és csökkentve az 

irreguláris migrációt; hangsúlyozza, hogy 

az uniós költségvetésben lehetőségeket 

kell teremteni arra, hogy az Afrikai 

Unióval, az Arab Ligával és az UNHCR-

rel együttműködve áttelepítési területeket 

és biztonságos övezeteket hozzanak létre 

az afrikai kontinensen és a Közel-Keleten; 

törölve 

Or. en 

 

 


