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2.3.2016 A8-0036/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. berie na vedomie, že napriek 

mobilizácii značného objemu rozpočtových 

prostriedkov počas rokov 2015 a 2016 na 

riešenie migračnej a utečeneckej krízy sa 

ešte stále nenašlo riešenie, a to ani interne 

v rámci Únie, ani externe v krajinách 

pôvodu utečencov; zdôrazňuje však, že 

rozpočtové prostriedky sú nedostatočné 

a že sú potrebné značné dodatočné 

finančné prostriedky na riešenie tejto krízy, 

keďže zvýšenie počtu utečencov 

a migrantov nemožno považovať za 

dočasný jav; zdôrazňuje, že treba hľadať 

dlhodobejšie riešenia, a to nielen v rámci 

ročného rozpočtového postupu, ale aj 

v rámci nadchádzajúcej revízie VFR v 

polovici trvania; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby predložila strednodobý 

a dlhodobý politický a finančný plán na 

riešenie migračnej krízy a jej vplyvu na 

rozpočet na rok 2017; konštatuje, že všetky 

opatrenia financované z prostriedkov EÚ 

by sa mali považovať za investície na 

riešenie výziev spojených s utečencami a 

migráciou; zdôrazňuje potrebu riešiť 

základné príčiny fenoménu migrácie 

zlepšením životných podmienok, najmä 

prostredníctvom lepšieho vzdelávania a 

zdravotníckych služieb, ako aj posilnením 

podpory investícií do infraštruktúry v 

krajinách pôvodu migrantov alebo v 

krajinách, kde najprv hľadali útočisko; 

17. berie na vedomie, že napriek 

mobilizácii značného objemu rozpočtových 

prostriedkov počas rokov 2015 a 2016 na 

riešenie migračnej a utečeneckej krízy sa 

ešte stále nenašlo riešenie, a to ani interne 

v rámci Únie, ani externe v krajinách 

pôvodu utečencov; zdôrazňuje však, že 

rozpočtové prostriedky sú nedostatočné 

a že sú potrebné značné dodatočné 

finančné prostriedky na riešenie tejto krízy, 

keďže zvýšenie počtu utečencov 

a migrantov nemožno považovať za 

dočasný jav; zdôrazňuje, že treba hľadať 

dlhodobejšie riešenia, a to nielen v rámci 

ročného rozpočtového postupu, ale aj 

v rámci nadchádzajúcej revízie VFR v 

polovici trvania; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby predložila strednodobý 

a dlhodobý politický a finančný plán na 

riešenie migračnej krízy a jej vplyvu na 

rozpočet na rok 2017; konštatuje, že všetky 

opatrenia financované z prostriedkov EÚ 

by sa mali považovať za investície na 

riešenie výziev spojených s utečencami a 

migráciou; zdôrazňuje potrebu riešiť 

základné príčiny fenoménu migrácie 

zlepšením životných podmienok, najmä 

prostredníctvom lepšieho vzdelávania a 

zdravotníckych služieb, ako aj posilnením 

podpory investícií do infraštruktúry v 

krajinách pôvodu migrantov alebo v 

krajinách, kde najprv hľadali útočisko; 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

zdôrazňuje, že financovanie zamerané na 

zvládnutie migračnej a utečeneckej krízy 

by nemalo ohrozovať ani brzdiť 

vykonávanie iných dôležitých politík EÚ; 

zdôrazňuje, že financovanie zamerané na 

zvládnutie migračnej a utečeneckej krízy 

by nemalo ohrozovať ani brzdiť 

vykonávanie iných dôležitých politík EÚ; 

zdôrazňuje v tejto súvislosti, že solidarita 

je základnou zásadou rozpočtu EÚ; je 

znepokojený tým, že počas utečeneckej 

krízy sa solidarita neprejavuje rovnako vo 

všetkých členských štátoch; opätovne 

žiada Komisiu, aby predložila návrh, ako 

môže rozpočet EÚ podnietiť členské štáty 

k vyváženejšiemu prístupu k solidarite; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť 

financovanie programov pre 

presídľovanie, postupov premiestňovania 

a procesov návratu, a to najmä v rámci 

Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 

s cieľom dosiahnuť efektívnu európsku 

azylovú a migračnú politiku, predísť 

neregulárnej migrácii a znížiť ju; 

zdôrazňuje potrebu vytvoriť v rámci 

rozpočtu EÚ možnosti na rozvoj oblastí 

presídlenia a bezpečných zón na africkom 

kontinente a na Blízkom východe, a to 

v spolupráci s Africkou úniou, Ligou 

arabských štátov a UNHCR; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


