
RE\1077180BG.doc PE570.946v01-00

BG Единство в многообразието BG

Eвропейски парламент
2014-2019

Документ за разглеждане в заседание

B8-1132/2015

1.9.2015

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
РЕЗОЛЮЦИЯ
внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността

относно блокиране на препрограмирането на европейските структурни 
фондове в полза на инфраструктури за прием на незаконни мигранти

Стийв Бриуа, Милене Трошчински, Никола Бе, Едуар Феран, Жан-
Франсоа Жалк, Софи Монтел, Доминик Билд, Флориан Филипо, Луи 
Алио, Силви Годен, Доминик Мартен, Филип Лоазо, Жил Льобретон, 
Марин Льо Пен, Мари-Кристин Арнотю, Бернар Моно, Мари-
Кристин Бутоне, Емерик Шопрад, Жан-Люк Шафаузер, Мирей 
Д'Орнано, Жоел Мелен, Марсел де Граф, Барбара Капел, Олаф 
Стьогер, Михал Марушик, Вики Мейер, Марио Боргецио, Станислав 
Жултек, Херолф Анеманс



PE570.946v01-00 2/2 RE\1077180BG.doc

BG

B8-1132/2015

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно блокиране на 
препрограмирането на европейските структурни фондове в полза на 
инфраструктури за прием на незаконни мигранти

Европейският парламент,

– като взе предвид регламента на Европейския парламент и на Съвета относно 
структурните фондове за периода 2014 – 2020 г.1,

– като взе предвид решението на Съвета за установяване на временни мерки в 
областта на международната закрила в полза на Италия, Гърция и Унгария2,

– като взе предвид съобщението от 23 септември 2015 г. на Корина Крецу, член на 
Европейската комисия, отговарящ за регионалната политика3,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

A. като има предвид, че структурните фондове имат за цел преди всичко намаляване 
на регионалните различия между държавите членки и стимулиране на устойчив и 
приобщаващ растеж;

Б. като има предвид, че в изявлението на члена на Европейската комисия, отговарящ 
за регионалната политика, се предвижда препрограмиране на част от 
структурните фондове, която да се използва за инфраструктури за прием на 
незаконни мигранти;

В. като има предвид, че разходите, свързани с политиките за прием на мигранти, ще 
доведат до драстично съкращаване на финансирането на инвестициите в реалната 
икономика, които са от основно значение за гражданите във всички държави 
членки;

1. призовава Комисията да се въздържа от промяна в програмирането на 
структурните фондове в полза на приемането и интегрирането на незаконните 
мигранти;

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, придружена от 
списък с имената на подписалите я лица, на Комисията, на Съвета и на държавите 
членки.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&qid=1446115114487&from=EN 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20150917+ITEMS+DOC+XML+V0//BG 
3 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I109139&sitelang=fr 
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