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Alteração  22 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

As orientações para o Orçamento de 2017 – Secção III 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 17 

 

Proposta de resolução Alteração 

17. Toma nota de que, apesar da 

mobilização de importantes recursos 

orçamentais ao longo de 2015 e 2016 para 

fazer face à crise da migração e dos 

refugiados, ainda não foi encontrada uma 

solução nem a nível interno, na União 

Europeia, nem a nível externo, nos países 

de origem dos refugiados; salienta, 

contudo, que esses recursos orçamentais 

são insuficientes e que são necessários 

recursos financeiros adicionais para 

resolver esta crise, uma vez que o aumento 

do número de refugiados e migrantes não 

pode ser considerado um fenómeno 

temporário; realça que deverão ser 

procuradas soluções a mais longo prazo, 

não apenas no processo orçamental anual, 

mas também na próxima revisão intercalar 

do QFP; insta a Comissão a apresentar um 

plano político e financeiro a médio e longo 

prazo para enfrentar a crise da migração e 

o seu impacto no orçamento de 2017; 

observa que todas as medidas financiadas 

pela UE para fazer face aos desafios 

colocados pela crise dos refugiados e da 

migração devem ser encaradas como um 

investimento; salienta a necessidade de 

resolver as causas profundas do fenómeno 

da migração, melhorando as condições de 

vida, nomeadamente graças a melhores 

serviços médicos e de ensino, bem como a 

um maior apoio aos investimentos em 
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infraestruturas nos países de origem dos 

migrantes ou nos países onde começam por 

procurar acolhimento; salienta que o 

financiamento da crise da migração e dos 

refugiados não deve comprometer nem 

dificultar a execução de outras políticas 

importantes da UE; 

infraestruturas nos países de origem dos 

migrantes ou nos países onde começam por 

procurar acolhimento; salienta que o 

financiamento da crise da migração e dos 

refugiados não deve comprometer nem 

dificultar a execução de outras políticas 

importantes da UE; salienta, neste 

contexto, que a solidariedade é um 

princípio fundamental do orçamento da 

UE; receia que, no que se refere à crise 

dos refugiados, a solidariedade seja 

demonstrada de forma desigual nos 

diferentes Estados-Membros; reitera o seu 

apelo à Comissão para que apresente uma 

proposta sobre o modo como o orçamento 

da UE poderá suscitar da parte dos 

Estados-Membros uma abordagem mais 

equilibrada no tocante à solidariedade; 

Or. en 
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Alteração  23 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

em nome do Grupo S&D 

 

Relatório A8-0036/2016 

Jens Geier 

Orientações gerais para a preparação do orçamento de 2017, Secção III – Comissão 

2016/2004(BUD) 

Proposta de resolução 

N.º 18 

 

Proposta de resolução Alteração 

18. Salienta a importância de um 

aumento do financiamento para 

programas de reinstalação, procedimentos 

de recolocação e operações de regresso, 

nomeadamente no contexto do Fundo 

para o Asilo, a Migração e a Integração 

(FAMI), para assegurar a eficácia da 

política europeia em matéria de asilo e 

migração, prevenindo e reduzindo a 

migração irregular; sublinha a 

necessidade de criar possibilidades no 

âmbito do orçamento da UE para 

desenvolver zonas de reinstalação e de 

segurança no continente africano e no 

Médio Oriente, em cooperação com a 

União Africana, a Liga Árabe e o 

ACNUR; 

Suprimido 

Or. en 

 

 


