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SUĠĠERIMENTI 

Il-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali jistieden lill-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja 

u l-Intern, bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni 

għal riżoluzzjoni tiegħu: 

1. Jemmen li t-tweġiba għal din l-isfida migratorja għandha tkun politika Ewropea komuni 

tal-migrazzjoni u tal-asil b'approċċ olistiku u integrat li jindirizza kwistjonijiet ewlenin, 

bħall-protezzjoni internazzjonali tar-rifuġjati, il-ġlieda kontra n-netwerks tat-traffikar tal-

bnedmin u r-regolazzjoni tal-migrazzjoni; jenfasizza, barra minn hekk, li jeħtieġ li tkun 

stabbilita sistema xierqa ta' kooperazzjoni f'diversi livelli bejn l-UE, l-Istati Membri u l-

awtoritajiet reġjonali u lokali, inkluż koordinazzjoni mal-partijiet interessati kollha u l-

involviment tagħhom, u li tiffoka fuq il-kooperazzjoni transkonfinali bejn l-Istati Membri 

u l-pajjiżi terzi, speċjalment dawk ta' oriġini u ta' tranżitu; 

2. Huwa tal-fehma li politika Ewropea komuni dwar il-migrazzjoni u l-asil għandha 

tiddistingwi bejn ir-rifuġjati u l-migranti ekonomiċi; jiġbed l-attenzjoni għas-sitwazzjoni 

prekarja tal-migranti b'mod ġenerali u tar-rifuġjati li jaħarbu mill-gwerra u l-

persekuzzjoni, li teħtieġ rispons dinjituż u uman li jirrifjuta tendenzi ksenofobiċi u, meta 

sseħħ, manipulazzjoni tal-kwistjoni ta' kriżi migratorja; jenfasizza li l-Artikolu 80 tat-

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) jistipula li l-politiki tal-Unjoni 

għandhom ikunu regolati mill-prinċipju tas-solidarjetà u l-qsim ġust tar-responsabilità, 

inklużi l-implikazzjonijiet finanzjarji tagħha, bejn l-Istati Membri; jenfasizza l-ħtieġa ta' 

rispons fil-livell Ewropew u sforz konġunt mill-Istati Membri kollha; ifakkar li l-Istati 

Membri għandhom jerfgħu ir-responsabilità tagħhom, kif stipulat fl-Artikolu 80 tat-

TFUE; 

3. Jenfasizza li l-migrazzjoni tikkostitwixxi fenomenu urġenti, globali u profondament uman, 

li jista' jkun ukoll opportunità għall-UE biex ittejjeb l-iżvilupp ekonomiku u soċjali fil-

kuntest tal-kriżi ekonomika u l-isfidi demografiċi li qed tħabbat wiċċha magħhom l-

Unjoni; iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri biex, b'kollaborazzjoni mal-

awtoritajiet reġjonali u lokali, ikunu effiċjenti fl-amministrazzjoni tagħhom ta' 

kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni, inkluż l-involviment tal-partijiet interessati kollha, 

bħas-soċjetà ċivili, u li jqiegħdu fil-prattika u jippromwovu ġabra ta' miżuri sostenibbli, 

effettivi u mmirati li jiffaċilitaw l-insedjament u l-integrazzjoni tal-migranti, speċjalment 

fir-rigward tal-edukazzjoni, it-taħriġ, l-aċċess għas-suq tax-xogħol, is-servizzi soċjali u l-

akkomodazzjoni; 

4. Ifakkar li l-migranti għandhom it-tendenza li jaslu u spiss – minkejja l-isforzi tal-

awtoritajiet biex jippromwovu t-tqassim indaqs tagħhom – għandhom it-tendenza li 

jissetiljaw f'żoni urbani; jenfasizza li l-insedjament tal-migranti mgħandux ikun limitat 

għal żoni urbani biss u jitlob għal distribuzzjoni ġusta ta' migranti fi ħdan u fost l-Istati 

Membri; jirrikonoxxi r-rwol importanti tal-bliet fuq medda ta' żmien qasira, medja u twila 

fir-rigward tal-akkoljenza, l-akkomodazzjoni u l-integrazzjoni tal-migranti, u jistieden lill-

Kummissjoni u lill-Istati Membri biex jagħmlu l-ġlieda kontra l-faqar urban waħda mill-

prijoritajiet tagħhom; 

5. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Presidenza Lussemburgiża tal-Kunsill tal-UE tas-

27 ta' Novembru 2015 fl-okkazjoni tal-Laqgħa Ministerjali Informali dwar il-Koeżjoni 
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Territorjali u l-Politika Urbana li jqisu li jipprovdu lill-ibliet u l-muniċipalitajiet bl-appoġġ 

xieraq biex ikunu jistgħu jiffaċċjaw is-sitwazzjoni tar-rifuġjati, b'mod partikolari billi 

jimmobilizzaw il-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (Fondi SIE) li huma dedikati 

għall-iżvilupp urban sostenibbli u billi jsibu post għall-kwistjoni tal-migrazzjoni u r-

rifuġjati fl-Aġenda Urbana tal-UE; 

6. Ifakkar li għall-perjodu ta' programmazzjoni 2014–2020, flimkien mal-Fond Soċjali 

Ewropew (FSE), il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR) jikkontribwixxi 

wkoll għall-objettiv tematiku tal-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali u l-ġlieda kontra l-

faqar u d-diskriminazzjoni, filwaqt li jimplimenta miżuri għall-integrazzjoni tal-migranti –

 bħal investimenti fl-infrastruttura soċjali, tas-saħħa, tal-edukazzjoni, tad-djar (inkluż l-

ilma) u l-infrastruttura għall-indukrar tat-tfal –, għal żoni urbani deprivati u n-negozji 

start-up – bħal ikkowċjar, tagħlim tal-lingwa u taħriġ –, u miżuri kontra d-

diskriminazzjoni; jitlob li jkun hemm koordinazzjoni akbar tal-użu tal-fondi kollha tal-UE 

allokati għall-politiki ta' integrazzjoni; 

7. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri jkunu flessibbli fl-użu tal-programmi 

eżistenti biex jindirizzaw l-isfidi addizzjonali attwali għall-politika ta' koeżjoni; jinnota n-

nuqqas ta' flessibilità tal-Kummissjoni meta teżamina l-proposti ta' kull Stat Membru fi 

ħdan il-programmi operattivi attwali u japprezza r-rieda tagħha li tevalwa u tapprova 

malajr emendi għal dawn il-programmi, u b'hekk tgħin lill-Istati Membri jadattaw għaċ-

ċirkostanzi l-ġodda permezz ta' investimenti meħtieġa għal kull Stat Membru; iħeġġeġ 

għalhekk lill-Istati Membri sabiex jieħdu vantaġġ mill-finanzjament disponibbli permezz 

tal-Fondi SIE u sabiex jinkludu miżuri adatti rigward l-Aġenda Ewropea dwar il-

Migrazzjoni fost il-proposti għar-reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-QFP, li għandha ssir sa 

tmiem l-2016, filwaqt li jfakkar ir-rwol primarju tal-politika ta' koeżjoni bħala għodda ta' 

investiment għall-promozzjoni tal-impjiegi u tat-tkabbir madwar l-Ewropa u għat-tnaqqis 

tad-disparitajiet reġjonali bejn il-livelli ta' żvilupp ta' diversi reġjuni; 

8. Hu tal-fehma li l-Fondi SIE, b'sinerġija mal-Fond għall-Asil, il-Migrazzjoni u l-

Integrazzjoni, huma għodda utli biex jiġi indirizzat id-daqs tal-isfidi migratorji f'oqsma 

bħall-akkomodazzjoni, ir-rilokazzjoni, it-taħriġ lingwistiku u fil-ħiliet vokazzjonali, it-triq 

lejn l-integrazzjoni u kwistjonijiet relatati mal-faqar u l-esklużjoni soċjali; jistieden 

għalhekk lill-Istati Membri jżidu l-isforzi tagħhom biex jibnu l-kapaċitajiet tal-

amministrazzjoni u l-istituzzjonijiet tagħhom; jenfasizza li, fi ħdan il-qafas ġenerali tal-

politika ta' koeżjoni, l-allokazzjoni mill-ġdid preċiża ta' ammonti minn Fondi SIE għal 

kwistjonijiet ta' migrazzjoni għandha tkun f'idejn l-Istati Membri u r-reġjuni skont il-

ħtiġijiet partikolari tagħhom; 

9. Jistieden lill-Kummissjoni tiżviluppa approċċ għall-migrazzjoni li jkun simili għal dak tal-

istrateġija makroreġjonali; jenfasizza li approċċ integrat u komprensiv bħal dan għandu 

jkun ibbażat fuq l-Interreg (Inizjattiva Komunitarja dwar iż-Żoni tal-Fruntiera) u jinkludi 

miri speċifiċi, u għandu wkoll jagħmel użu minn strumenti bħall-Investiment Territorjali 

Integrat (ITI) u l-Iżvilupp Lokali Mmexxi mill-Komunità (CLLD); ifakkar li l-objettiv tal-

kooperazzjoni territorjali fil-kuntest tal-politika ta' koeżjoni jippermetti lill-atturi diversi 

jsibu soluzzjonijiet komuni, inkluż ma' pajjiżi terzi; f'dan il-qafas, ifakkar dwar l-

importanza tat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tas-soċjetà ċivili, inklużi l-voluntiera, u l-

kooperazzjoni bejn is-soċjetà ċivili u atturi lokali, kif ukoll l-appoġġ u l-iżvilupp tal-

intraprenditorija bħala mezz ta' tkabbir ekonomiku, inklużjoni soċjali u impjiegi; 
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10. Jistieden lill-Kummissjoni, fi ħdan ir-regoli tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir attwali, fil-każ 

tal-applikazzjoni tal-Artikolu 23(11) meta tanalizza ċ-ċirkustanzi soċjali u ekonomiċi tal-

Istati Membri kkonċernati fuq il-bażi deskritta fl-Anness III tar-Regolament dwar id-

Dispożizzjonijiet Komuni 1303/2013, biex tieħu in kunsiderazzjoni n-nefqa pubblika 

eċċezzjonali addizzjonali mġarrba mill-Istati Membri, minħabba l-influss bla preċedent ta' 

rifuġjati; 

11. Iqis li l-kooperazzjoni transkonfinali hija essenzjali biex jiġu indirizzati l-flussi migratorji; 

ifakkar fil-kontribut importanti ta' programmi ta' kooperazzjoni territorjali Ewropej u l-

esperjenza miksuba fl-implimentazzjoni tagħhom, li jipprovdi wkoll bażi tajba għal 

kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet ta' Stati Membri differenti u partijiet terzi; jenfasizza, 

barra minn hekk, li l-UE u l-Istati Membri tagħha għandhom ukoll jimxu lil hinn minn 

emerġenza jew rispons għal kriżi, u jsegwu politiki barranin u ta' żvilupp li jindirizzaw il-

kwistjonijiet strutturali persistenti li jwasslu għal flussi kbar ta' migranti; 

12. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi ttrattata b'mod effettiv il-problema tan-netwerks kriminali ta' 

kuntrabandisti u traffikanti; jemmen li jridu jsiru sforzi biex tiġi promossa politika 

effiċjenti tal-fruntieri tal-UE u jinħoloq dħul sikur u legali għar-rifuġjati li jippermetti li 

jiġu salvati l-ħajjiet u jiggarantixxi s-sigurtà u s-sikurezza, u, filwaqt li jirrikonoxxi dan 

bħala element tal-politika dwar il-migrazzjoni, iħeġġeġ politiki u miżuri għar-ritorn ta' 

migranti irregolari, li l-proċess kollu tagħhom għandu jitwettaq f'kooperazzjoni mal-pajjiżi 

ta' oriġini u ta' tranżitu; 

13. Jenfasizza r-rwol importanti li l-intrapriżi ta' ekonomija soċjali jaqdu fir-rigward tal-

inklużjoni u fl-ilqugħ tal-immigranti kemm soċjalment kif ukoll ekonomikament; jistieden 

lill-Kummissjoni twaqqaf pjattaforma għall-kooperazzjoni u d-djalogu dwar kwistjonijiet ta' 

migrazzjoni sabiex jinġabru eżempji ta' prattika tajba minn reġjuni u bliet dwar kif għandha 

tiġi trattata l-kriżi migratorja attwali, u jiġi żgurat it-tixrid ta' dawn il-prattiki. 
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