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Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. priznava, da vprašanje migrantske in 

begunske krize kljub znatnim namenskim 

proračunskim sredstvom v letih 2015 in 

2016 ni rešeno ne v Uniji ne v državah, od 

koder begunci prihajajo; poudarja, da 

proračunskih sredstev ni dovolj in so nujno 

potrebna precejšnja dodatna finančna 

sredstva za reševanje te krize, saj 

povečanje števila beguncev in migrantov 

ne more šteti za začasen pojav; poudarja, 

da je treba poiskati dolgoročne rešitve, ne 

le v okviru letnega proračunskega 

postopka, ampak tudi v prihodnjem 

vmesnem pregledu večletnega finančnega 

okvira; poziva Komisijo, naj predloži 

srednjeročni in dolgoročni politični in 

finančni načrt za obravnavo migracijske 

krize in njen učinek na proračun za leto 

2017; ugotavlja, da bi bilo treba vse ukrepe 

za obvladovanje izzivov v zvezi z begunci 

in migranti, ki jih financira EU, 

obravnavati kot naložbo; poudarja, da je 

treba odpraviti temeljne vzroke pojava 

migracij in izboljšati življenjske razmere, 

zlasti z boljšim izobraževanjem in 

zdravstvenimi storitvami ter okrepljeno 

podporo za naložbe v infrastrukturo v 

državah izvora migrantov oziroma v 

državah, kamor se migranti najprej 

zatečejo; poudarja, da financiranje 

migracijske in begunske krize ne bi smelo 

spodkopati ali preprečiti izvajanja drugih 

17. priznava, da vprašanje migrantske in 

begunske krize kljub znatnim namenskim 

proračunskim sredstvom v letih 2015 in 

2016 ni rešeno ne v Uniji ne v državah, od 

koder begunci prihajajo; poudarja, da 

proračunskih sredstev ni dovolj in so nujno 

potrebna precejšnja dodatna finančna 

sredstva za reševanje te krize, saj 

povečanje števila beguncev in migrantov 

ne more šteti za začasen pojav; poudarja, 

da je treba poiskati dolgoročne rešitve, ne 

le v okviru letnega proračunskega 

postopka, ampak tudi v prihodnjem 

vmesnem pregledu večletnega finančnega 

okvira; poziva Komisijo, naj predloži 

srednje- in dolgoročni politični in finančni 

načrt za obravnavo migracijske krize in 

njen učinek na proračun za leto 2017; 

ugotavlja, da bi bilo treba vse ukrepe za 

obvladovanje izzivov v zvezi z begunci in 

migranti, ki jih financira EU, obravnavati 

kot naložbo; poudarja, da je treba odpraviti 

temeljne vzroke pojava migracij in 

izboljšati življenjske razmere, zlasti z 

boljšim izobraževanjem in zdravstvenimi 

storitvami ter okrepljeno podporo za 

naložbe v infrastrukturo v državah izvora 

migrantov oziroma v državah, kamor se 

migranti najprej zatečejo; poudarja, da 

financiranje migracijske in begunske krize 

ne bi smelo spodkopati ali preprečiti 

izvajanja drugih pomembnih politik EU; 
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pomembnih politik EU; glede na to poudarja, da je solidarnost 

temeljno načelo proračuna EU; je 

zaskrbljen, saj je videti, da države članice 

v begunski krizi niso enako solidarne; 

znova poziva Komisijo, naj pripravi 

predlog o tem, kako bi lahko s 

proračunom EU države članice spodbudili 

k bolj uravnoteženemu pristopu k 

solidarnosti; 

Or. en 
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Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. poudarja, da je treba povečati 

financiranje programov za preselitev, 

postopkov premestitve in operacij 

vračanja, zlasti v okviru Sklada za azil, 

migracije in vključevanje (AMIF), da bi 

dosegli učinkovito evropsko azilno in 

migracijsko politiko, hkrati pa preprečili 

in zmanjšali nedovoljeno migracijo; 

poudarja, da je treba v okviru proračuna 

EU ustvariti možnosti za razvoj območij 

za preselitev in varnih con na afriški 

celini in Bližnjem vzhodu, to pa storiti v 

sodelovanju z Afriško unijo, Arabsko ligo 

in UNHCR; 

črtano 

Or. en 

 

 


