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Proposta de resolução do Parlamento Europeu com vista a bloquear a reprogramação 
dos Fundos Estruturais europeus destinados às infraestruturas de acolhimento dos 
migrantes clandestinos

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece disposições comuns para os Fundos Estruturais para o período 
2014-20201,

– Tendo em conta a decisão do Conselho que estabelece medidas provisórias no domínio 
da proteção internacional em benefício da Itália, da Grécia e da Hungria2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissária europeia da Política Regional, 
Corina Crețu, de 23 de setembro de 20153,

– Tendo em conta o artigo 133.º do seu Regimento,

A. Considerando que os Fundos Estruturais se destinam, em primeiro lugar, a reduzir as 
disparidades regionais entre os Estados-Membros e a favorecer um crescimento 
sustentável e inclusivo;

B. Considerando que a declaração da Comissária europeia da Política Regional tem por 
objeto a reprogramação de uma parte dos Fundos Estruturais destinada às infraestruturas 
de acolhimento dos migrantes clandestinos;

C. Considerando que os custos gerados pelas políticas de acolhimento dos migrantes se 
traduzirão num corte do financiamento dos investimentos na economia real, não 
obstante estes últimos sejam indispensáveis para os cidadãos de todos os 
Estados-Membros;

1. Solicita à Comissão que não reoriente a programação dos Fundos Estruturais para o 
acolhimento e a integração dos migrantes clandestinos;

2. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução, com a indicação do nome 
dos respetivos signatários, à Comissão, ao Conselho e aos Estados-Membros.

1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.347.01.0320.01.POR 
2 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+20150917+ITEMS+DOC+XML+V0//PT 
3 http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?&ref=I109139&sitelang=fr 
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