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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pripažįsta, kad, nors siekiant įveikti 

migracijos ir pabėgėlių krizę mobilizuota 

daug biudžeto išteklių, kurie buvo 

paskirstyti 2015 m. ir 2016 m., vis dar 

nerasta sprendimo, kaip tai padaryti nei 

Sąjungos viduje, nei išorėje, t. y. pabėgėlių 

kilmės šalyse; visgi pabrėžia, kad, siekiant 

įveikti šią krizę, biudžeto lėšų nepakanka ir 

būtini nemaži papildomi finansiniai 

ištekliai, nes pabėgėlių ir migrantų 

skaičiaus didėjimas negali būti laikomas 

laikinu reiškiniu; pabrėžia, kad ilgalaikius 

sprendimus turėtų būti siekiama rasti ne tik 

vykdant metinę biudžeto procedūrą, bet ir 

atliekant būsimą daugiametės finansinės 

programos laikotarpio vidurio peržiūrą; 

primygtinai ragina Komisiją pateikti 

vidutinės trukmės ir ilgalaikį politinį ir 

finansinį planą, kaip reaguoti į migracijos 

krizę ir poveikį 2017 m. biudžetui; pažymi, 

kad visos ES finansuojamos priemonės 

turėtų būti laikomos investicijomis, 

skirtomis pabėgėlių ir migracijos 

problemoms spręsti; pabrėžia, kad reikia 

šalinti pagrindines migracijos reiškinio 

priežastis gerinant gyvenimo sąlygas ir 

visų pirma užtikrinant geresnį išsilavinimą 

ir medicinos paslaugas, taip pat labiau 

remiant investicijas į infrastruktūrą 

migrantų kilmės šalyse arba šalyse, kuriose 

jie pirmiausia ieško prieglobsčio; pabrėžia, 

kad dėl to, jog skiriama lėšų migracijos ir 

17. pripažįsta, kad, nors siekiant įveikti 

migracijos ir pabėgėlių krizę mobilizuota 

daug biudžeto išteklių, kurie buvo 

paskirstyti 2015 m. ir 2016 m., vis dar 

nerasta sprendimo, kaip tai padaryti nei 

Sąjungos viduje, nei išorėje, t. y. pabėgėlių 

kilmės šalyse; visgi pabrėžia, kad, siekiant 

įveikti šią krizę, biudžeto lėšų nepakanka ir 

būtini nemaži papildomi finansiniai 

ištekliai, nes pabėgėlių ir migrantų 

skaičiaus didėjimas negali būti laikomas 

laikinu reiškiniu; pabrėžia, kad ilgalaikius 

sprendimus turėtų būti siekiama rasti ne tik 

vykdant metinę biudžeto procedūrą, bet ir 

atliekant būsimą daugiametės finansinės 

programos laikotarpio vidurio peržiūrą; 

primygtinai ragina Komisiją pateikti 

vidutinės trukmės ir ilgalaikį politinį ir 

finansinį planą, kaip reaguoti į migracijos 

krizę ir poveikį 2017 m. biudžetui; pažymi, 

kad visos ES finansuojamos priemonės 

turėtų būti laikomos investicijomis, 

skirtomis pabėgėlių ir migracijos 

problemoms spręsti; pabrėžia, kad reikia 

šalinti pagrindines migracijos reiškinio 

priežastis gerinant gyvenimo sąlygas ir 

visų pirma užtikrinant geresnį išsilavinimą 

ir medicinos paslaugas, taip pat labiau 

remiant investicijas į infrastruktūrą 

migrantų kilmės šalyse arba šalyse, kuriose 

jie pirmiausia ieško prieglobsčio; pabrėžia, 

kad dėl to, jog skiriama lėšų migracijos ir 
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pabėgėlių krizei įveikti, neturėtų būti 

daroma neigiamos įtakos arba trukdoma 

kitų svarbių sričių ES politikos 

įgyvendinimui; 

pabėgėlių krizei įveikti, neturėtų būti 

daroma neigiamos įtakos arba trukdoma 

kitų svarbių sričių ES politikos 

įgyvendinimui; atsižvelgdamas į tai 

pabrėžia, kad solidarumas yra pagrindinis 

ES biudžeto principas; yra susirūpinęs dėl 

to, kad pabėgėlių krizės metu solidarumas 

valstybėse narėse pasireiškė nevienodai; 

pakartoja raginimą Komisijai pateikti 

pasiūlymą, kaip ES biudžetas galėtų 

paskatinti valstybes nares laikytis labiau 

subalansuoto požiūrio į solidarumą; 

Or. en 
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18. pabrėžia, kad svarbu didinti perkėlimo 

į ES programų, perkėlimo ES viduje 

procedūrų ir grąžinimo operacijų 

finansavimą, visų pirma pasinaudojant 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondu (PMIF), kad būtų galima užtikrinti 

veiksmingą Europos prieglobsčio ir 

migracijos politiką kartu vykdant 

neteisėtos migracijos prevenciją ir ją 

mažinant; pabrėžia, kad būtina 

pasinaudojant ES biudžetu ir 

bendradarbiaujant su Afrikos Sąjunga, 

Arabų lygą ir Jungtinių Tautų vyriausiojo 

pabėgėlių reikalų komisaro biuru sudaryti 

galimybes sukurti perkėlimų teritorijas ir 

saugias zonas Afrikos žemyne ir 

Artimuosiuose Rytuose; 

Išbraukta. 

Or. en 

 

 


