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2015/2203(DEC) 

Propunere de rezoluție 

Punctul 43 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

43. este conștient de legătura strânsă dintre 

dezvoltare și politicile privind migrația, 

care este extrem de importantă în relațiile 

dintre Uniune și țările ACP; consideră, în 

acest context, că Uniunea ar trebui să 

reflecteze mai mult cu privire la coerența și 

eficiența financiară a unor astfel de 

activități bazate pe fonduri fiduciare, 

precum și la cea mai potrivită cale de a le 

combina cu alte politici și instrumente de 

dezvoltare bilaterale existente; 

43. este conștient de legătura strânsă dintre 

dezvoltare și politicile privind migrația, 

care este extrem de importantă în relațiile 

dintre Uniune și țările ACP; consideră, în 

acest context, că Uniunea ar trebui să 

reflecteze mai mult cu privire la coerența și 

eficiența financiară a unor astfel de 

activități bazate pe fonduri fiduciare, 

precum și la cea mai potrivită cale de a le 

combina cu alte politici și instrumente de 

dezvoltare bilaterale existente, astfel încât 

să inverseze fluxurile migratorii; 

Or. en 
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Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 97a. reamintește că ajutorul pentru 

dezvoltare și gestionarea fluxurilor 

migratorii sunt strâns corelate; subliniază 

însă ineficacitatea programelor europene 

de ajutor pentru dezvoltare în ceea ce 

privește ținerea sub control a fluxurilor 

migratorii; reamintește, prin urmare, că 

statele membre ar trebui să coreleze 

angajamentele economice naționale cu 

soluționarea problemelor în materie de 

imigrație, cu controlul imigrației și cu 

inversarea fluxurilor migratorii; 

Or. en 

 

 


