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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

17. ia act de faptul că, în pofida mobilizării 

unor mijloace bugetare semnificative, pe 

parcursul exercițiilor 2015 și 2016, pentru 

a răspunde crizei migranților și a 

refugiaților, nu s-a găsit încă o soluție, nici 

la nivel intern, în cadrul Uniunii, nici la 

nivel extern, în țările de origine ale 

refugiaților; subliniază, cu toate acestea, că 

mijloacele bugetare sunt insuficiente și că 

sunt necesare mijloace financiare 

suplimentare considerabile pentru a 

soluționa această criză, întrucât creșterea 

numărului de refugiați și de migranți nu 

poate fi considerată un fenomen temporar; 

subliniază că atenția ar trebui îndreptată 

către identificarea unor soluții pe termen 

mai lung, utilizând în acest scop nu numai 

procedura bugetară anuală, ci și viitoarea 

revizuire la jumătatea perioadei a CFM; 

îndeamnă Comisia să prezinte un plan 

politic și financiar pe termen mediu și lung 

privind soluționarea crizei migrației și 

impactul acesteia asupra bugetului pe 

2017; constată că măsurile finanțate din 

fondurile UE ar trebui considerate drept 

investiții menite să facă față provocărilor 

legate de refugiați și de migrație; 

subliniază că este necesar să se elimine 

cauzele care stau la baza fenomenului 

migrației, prin îmbunătățirea condițiilor de 

viață, în special prin ameliorarea educației 

și a serviciilor medicale, precum și prin 

intensificarea sprijinului pentru investițiile 

17. ia act de faptul că, în pofida mobilizării 

unor mijloace bugetare semnificative, pe 

parcursul exercițiilor 2015 și 2016, pentru 

a răspunde crizei migranților și a 

refugiaților, nu s-a găsit încă o soluție, nici 

la nivel intern, în cadrul Uniunii, nici la 

nivel extern, în țările de origine ale 

refugiaților; subliniază, cu toate acestea, că 

mijloacele bugetare sunt insuficiente și că 

sunt necesare mijloace financiare 

suplimentare considerabile pentru a 

soluționa această criză, întrucât creșterea 

numărului de refugiați și de migranți nu 

poate fi considerată un fenomen temporar; 

subliniază că atenția ar trebui îndreptată 

către identificarea unor soluții pe termen 

mai lung, utilizând în acest scop nu numai 

procedura bugetară anuală, ci și viitoarea 

revizuire la jumătatea perioadei a CFM; 

îndeamnă Comisia să prezinte un plan 

politic și financiar pe termen mediu și lung 

privind soluționarea crizei migrației și 

impactul acesteia asupra bugetului pe 

2017; constată că măsurile finanțate din 

fondurile UE ar trebui considerate drept 

investiții menite să facă față provocărilor 

legate de refugiați și de migrație; 

subliniază că este necesar să se elimine 

cauzele care stau la baza fenomenului 

migrației, prin îmbunătățirea condițiilor de 

viață, în special prin ameliorarea educației 

și a serviciilor medicale, precum și prin 

intensificarea sprijinului pentru investițiile 



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

RO Unită în diversitate RO 

în infrastructură în țările de origine ale 

migranților sau în țările în aceștia solicită 

adăpost pentru prima dată; subliniază că 

finanțarea destinată crizei migrației și a 

refugiaților nu ar trebui să submineze sau 

să împiedice implementarea altor politici 

importante ale UE; 

în infrastructură în țările de origine ale 

migranților sau în țările în aceștia solicită 

adăpost pentru prima dată; subliniază că 

finanțarea destinată crizei migrației și a 

refugiaților nu ar trebui să submineze sau 

să împiedice implementarea altor politici 

importante ale UE; subliniază, în acest 

context, că solidaritatea este unul dintre 

principiile fundamentale ale bugetului 

UE; își exprimă preocuparea cu privire la 

faptul că, în ceea ce privește criza 

refugiaților, solidaritatea se manifestă în 

mod inegal în statele membre; solicită din 

nou Comisiei să prezinte o propunere 

privind modul în care bugetul UE poate 

determina statele membre să aplice o 

abordare mai echilibrată în ceea ce 

privește solidaritatea; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

18. subliniază importanța majorării 

finanțării pentru mecanismele de 

relocare, procedurile de relocare și 

operațiunile de returnare, în special în 

cadrul Fondului pentru azil, migrație și 

integrare (FAMI), în vederea realizării 

unei politici europene eficace în materie 

de azil și migrație, prevenind și reducând 

în același timp migrația ilegală; 

subliniază nevoia de a crea în cadrul 

bugetului UE oportunități de instituire a 

unor zone de relocare și a unor zone 

sigure pe continentul african și în 

Orientul Mijlociu, în cooperare cu 

Uniunea Africană, Liga Arabă și Înaltul 

Comisariat al Națiunilor Unite pentru 

Refugiați (UNHCR); 

eliminat 

Or. en 

 

 


