
 

AM\1088410NL.doc  PE579.732v01-00 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

2.3.2016 A8-0036/22 

Amendement  22 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. merkt op dat ondanks de 

beschikbaarstelling van aanzienlijke 

begrotingsmiddelen in de loop van 2015 en 

2016 om de migratie- en 

vluchtelingencrisis aan te pakken, nog 

altijd geen oplossing is gevonden, noch 

binnen de Unie, noch in de herkomstlanden 

van de vluchtelingen; benadrukt echter dat 

de begrotingsmiddelen ontoereikend zijn 

en dat nog veel meer bijkomende 

financiering nodig is om deze crisis aan te 

pakken, omdat de toename van het aantal 

vluchtelingen en migranten niet als tijdelijk 

fenomeen kan worden beschouwd; 

benadrukt dat gezocht moet worden naar 

oplossingen voor de langere termijn, niet 

alleen tijdens de jaarlijkse 

begrotingsprocedure, maar ook bij de 

komende tussentijdse herziening van het 

MFK; dringt er bij de Commissie op aan 

een politiek en financieel plan voor de 

middellange en lange termijn te 

presenteren voor het aanpakken van de 

migratiecrisis en de gevolgen daarvan voor 

de begroting 2017; merkt op dat alle door 

de EU gefinancierde maatregelen 

beschouwd moeten worden als 

investeringen om het hoofd te bieden aan 

de vluchtelingen- en migratieproblematiek; 

benadrukt de noodzaak van het aanpakken 

van de onderliggende oorzaken van 

migratie door de levensomstandigheden te 

17. merkt op dat ondanks de 

beschikbaarstelling van aanzienlijke 

begrotingsmiddelen in de loop van 2015 en 

2016 om de migratie- en 

vluchtelingencrisis aan te pakken, nog 

altijd geen oplossing is gevonden, noch 

binnen de Unie, noch in de herkomstlanden 

van de vluchtelingen; benadrukt echter dat 

de begrotingsmiddelen ontoereikend zijn 

en dat nog veel meer bijkomende 

financiering nodig is om deze crisis aan te 

pakken, omdat de toename van het aantal 

vluchtelingen en migranten niet als tijdelijk 

fenomeen kan worden beschouwd; 

benadrukt dat gezocht moet worden naar 

oplossingen voor de langere termijn, niet 

alleen tijdens de jaarlijkse 

begrotingsprocedure, maar ook bij de 

komende tussentijdse herziening van het 

MFK; dringt er bij de Commissie op aan 

een politiek en financieel plan voor de 

middellange en lange termijn te 

presenteren voor het aanpakken van de 

migratiecrisis en de gevolgen daarvan voor 

de begroting 2017; merkt op dat alle door 

de EU gefinancierde maatregelen 

beschouwd moeten worden als 

investeringen om het hoofd te bieden aan 

de vluchtelingen- en migratieproblematiek; 

benadrukt de noodzaak van het aanpakken 

van de onderliggende oorzaken van 

migratie door de levensomstandigheden te 
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verbeteren, in het bijzonder door betere 

onderwijs- en gezondheidsdiensten, alsook 

een versterkte ondersteuning van 

investeringen in infrastructuur in de landen 

van herkomst van de migranten of landen 

waar zij voor het eerst een heenkomen 

zoeken; benadrukt dat de financiering van 

de migratie- en vluchtelingencrisis geen 

belemmering mag vormen voor de 

tenuitvoerlegging van ander belangrijk EU-

beleid; 

verbeteren, in het bijzonder door betere 

onderwijs- en gezondheidsdiensten, alsook 

een versterkte ondersteuning van 

investeringen in infrastructuur in de landen 

van herkomst van de migranten of landen 

waar zij voor het eerst een heenkomen 

zoeken; benadrukt dat de financiering van 

de migratie- en vluchtelingencrisis geen 

belemmering mag vormen voor de 

tenuitvoerlegging van ander belangrijk EU-

beleid; benadrukt in dit verband dat 

solidariteit een beginsel is dat ten 

grondslag ligt aan de EU-begroting; is 

bezorgd over het feit dat er in de 

vluchtelingencrisis sprake is van ongelijke 

solidariteit tussen de lidstaten; herhaalt 

het verzoek aan de Commissie om een 

voorstel in te dienen over de wijze waarop 

de EU-begroting de lidstaten kan 

aansporen tot een meer evenwichtige visie 

op solidariteit; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/23 

Amendement  23 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

namens de S&D-Fractie 

 

Verslag A8-0036/2016 

Jens Geier 

Richtsnoeren voor de begroting 2017 - Afdeling III 

2016/2004(BUD) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 18 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

18. benadrukt het belang van meer 

financiering voor hervestiging, 

herplaatsing en terugkeeroperaties, met 

name uit hoofde van het Fonds voor asiel, 

migratie en integratie (AMIF), teneinde te 

komen tot een daadwerkelijk Europees 

asiel- en migratiebeleid, en illegale 

migratie te voorkomen en terug te 

dringen; onderstreept de noodzaak om 

binnen de EU-begroting mogelijkheden te 

scheppen om herhuisvestingsgebieden en 

veilige zones op het Afrikaanse continent 

en het Midden-Oosten te creëren, in 

samenwerking met de Afrikaanse Unie, de 

Arabische Liga en de UNHCR; 

Schrappen 

Or. en 

 

 


