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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju Regionalnego zwraca się do Komisji Wolności Obywatelskich, 

Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, jako komisji przedmiotowo właściwej, o 

uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. uważa, że obecne wyzwanie związane z migracją wymaga wspólnej polityki migracyjnej i 

azylowej charakteryzującej się podejściem całościowym i zintegrowanym, podejmującej 

kluczowe kwestie dotyczące zjawiska migracji, takie jak ochrona międzynarodowa 

uchodźców, walka z sieciami przemytu ludzi i regulacja migracji; podkreśla ponadto, że 

należy wprowadzić odpowiedni system wielopoziomowej współpracy między UE, 

państwami członkowskimi i władzami regionalnymi i lokalnymi, a także koordynację ze 

wszystkimi zainteresowanymi stronami i ich zaangażowanie, ze szczególnym 

uwzględnieniem współpracy transgranicznej między państwami członkowskimi i krajami 

trzecimi, zwłaszcza krajami pochodzenia i tranzytowymi; 

2. jest zdania, że wspólna polityka europejska w dziedzinie migracji i azylu powinna 

wprowadzać rozróżnienie między „uchodźcami” a „osobami migrującymi z przyczyn 

ekonomicznych”; zwraca uwagę na ogólnie niepewną sytuację migrantów i uchodźców 

uciekających przed wojną i prześladowaniem, która wymaga godnej i ludzkiej reakcji 

odrzucającej tendencje ksenofobiczne, i – w stosownym przypadku – zajęcia się kwestią 

kryzysu migracyjnego; podkreśla, że art. 80 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TFUE) określa, że polityka unijna podlega zasadzie solidarności i sprawiedliwego 

podziału odpowiedzialności między państwami członkowskimi, w tym również na 

płaszczyźnie finansowej; podkreśla konieczność reakcji na szczeblu europejskim i 

podjęcia wspólnych wysiłków przez wszystkie państwa członkowskie; przypomina, że 

państwa członkowskie powinny wziąć na siebie odpowiedzialność zgodnie z art. 80 

TFUE; 

3. kładzie nacisk na fakt, że migrację należy traktować jako pilne zjawisko o zasięgu 

globalnym, posiadające głęboko ludzki wymiar, które może stanowić dla UE możliwość 

wzmocnienia rozwoju gospodarczego i społecznego w kontekście kryzysu gospodarczego 

i wyzwań demograficznych, jakie stoją przed Unią; pilnie wzywa Komisję i państwa 

członkowskie, by wraz z władzami regionalnymi i lokalnymi podejmowały skuteczne 

działania administracyjne w dziedzinie migracji, w tym angażowały wszystkie 

zainteresowane strony, takie jak społeczeństwo obywatelskie, oraz wprowadzały w 

praktyce i promowały zestaw zrównoważonych, skutecznych i ukierunkowanych środków 

w celu ułatwiania osiedlania się i integracji migrantów, w szczególności w dziedzinie 

kształcenia, szkolenia, dostępu do rynku pracy, usług socjalnych i mieszkalnictwa; 

4. przypomina, że migranci starają się docierać i często – pomimo wysiłków władz dążących 

do ich równego rozłożenia – osiedlać w strefach miejskich; podkreśla, że osiedlanie się 

migrantów nie powinno być ograniczone tylko do stref miejskich i wzywa do równego 

rozłożenia migrantów w państwach członkowskich; uznaje ważną rolę miast w 

perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej w związku z przyjmowaniem, 

zakwaterowaniem i integracją migrantów oraz zwraca się do Komisji i państw 

członkowskich o uczynienie z walki z ubóstwem w miastach jednego ze swoich 

priorytetów; 
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5. z zadowoleniem przyjmuje konkluzje luksemburskiej prezydencji Rady UE z dnia 27 

listopada 2015 r. przy okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie spójności 

terytorialnej i polityki miejskiej, w których wspomniano o zapewnianiu miastom i 

gminom odpowiedniego wsparcia w celu radzenia sobie z sytuacją związaną z 

uchodźcami, zwłaszcza przez mobilizację Europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych (EFSI) przeznaczonych na zrównoważony rozwój miejski oraz włączenie 

kwestii migracji i uchodźców do agendy miejskiej UE; 

6. przypomina, że w okresie programowania 2014–2020, oprócz Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS), Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) również 

przyczynia się do realizacji celu tematycznego promowania włączenia społecznego i 

zwalczania ubóstwa i dyskryminacji, włącznie z wdrażaniem środków integracji 

migrantów – takich jak inwestycje w infrastrukturę społeczną, zdrowotną, oświatową, 

mieszkaniową (w tym wodę) oraz infrastrukturę opieki nad dziećmi, środków dla ubogich 

obszarów miejskich i przedsiębiorstw rozpoczynających działalność – takich jak 

coaching, kursy językowe i szkolenia, a także środków zwalczania dyskryminacji; apeluje 

o lepszą koordynację wykorzystania funduszy UE przeznaczonych na politykę integracji; 

7. wzywa Komisję i państwa członkowskie do elastyczności w wykorzystywaniu 

istniejących programów w celu zajęcia się obecnymi dodatkowymi wyzwaniami dla 

polityki spójności; przyjmuje do wiadomości elastyczność Komisji w rozpatrywaniu 

wniosków każdego państwa członkowskiego w ramach obecnych programów 

operacyjnych oraz docenia jej wolę ocenienia i szybkiego zatwierdzenia zmian w tych 

programach, pomagając tym samym państwom członkowskim w dostosowaniu się do 

nowych okoliczności dzięki inwestycjom koniecznym w przypadku każdego państwa 

członkowskiego; pilnie wzywa państwa członkowskie odpowiednio do korzystania z 

finansowania dostępnego w ramach Europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych oraz do uwzględnienia odpowiednich środków związanych z Europejskim 

programem w zakresie migracji wśród propozycji przeglądu śródokresowego WRF, który 

ma nastąpić pod koniec 2016 r., przypominając jednocześnie o podstawowej roli polityki 

spójności jako narzędzia inwestycyjnego promującego wzrost i zatrudnienie w Europie 

oraz zmniejszającego dysproporcje w poziomie rozwoju poszczególnych regionów; 

8. jest zdania, że EFSI w synergii z Funduszem Azylu, Migracji i Integracji to użyteczne 

narzędzia służące radzeniu sobie ze skalą wyzwań migracyjnych w dziedzinach takich, jak 

zakwaterowanie, relokacja, szkolenia w zakresie umiejętności językowych i zawodowych, 

ścieżka integracji i kwestie związane z ubóstwem i wykluczeniem społecznym; apeluje 

zatem do państw członkowskich o zwiększenie wysiłków w dziedzinie budowania 

zdolności swoich organów administracji i instytucji; podkreśla, że w zakresie ogólnych 

ram polityki spójności precyzyjna realokacja kwot z funduszy EFSI na kwestie związane z 

migracją powinna pozostać w gestii państw członkowskich i regionów zgodnie z ich 

szczególnymi potrzebami; 

9. zwraca się do Komisji o opracowanie podejścia do migracji podobnego do podejścia w 

ramach strategii makro-regionalnej; kładzie nacisk na fakt, że takie zintegrowane i 

kompleksowe podejście powinno opierać się na inicjatywie INTERREG i obejmować 

konkretne cele, a także wykorzystywać instrumenty takie, jak zintegrowane inwestycje 

terytorialne (ZIT) i rozwój lokalny kierowany przez społeczność; przypomina, że cel 

współpracy terytorialnej w ramach polityki spójności umożliwia różnym podmiotom 
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znajdowanie wspólnych rozwiązań, w tym z państwami trzecimi; w związku z tym 

przypomina o znaczeniu umacniania zdolności społeczeństwa obywatelskiego, w tym 

wolontariuszy, oraz współpracy między społeczeństwem obywatelskim a podmiotami 

lokalnymi, a także wspierania i rozwijania przedsiębiorczości, jako czynnika wzrostu, 

włączenia społecznego i zatrudnienia; 

10. zwraca się do Komisji o uwzględnienie – w ramach zasad obowiązującego paktu 

stabilności i wzrostu, w przypadku zastosowania art. 23 ust. 11 przy analizie społecznych 

i gospodarczych warunków panujących w danym państwie członkowskim na podstawie 

załącznika III rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów 1303/2013 – dodatkowych 

nadzwyczajnych wydatków publicznych dokonanych przez państwa członkowskie w 

związku z bezprecedensowym napływem uchodźców; 

11. uważa, że współpraca transgraniczna ma kluczowe znaczenie dla rozwiązania problemu 

przepływów migracyjnych; przypomina ważny wkład programów Europejskiej 

współpracy terytorialnej i doświadczenie zdobyte podczas ich wdrażania, które stanowi 

ponadto dobrą podstawę do współpracy między władzami różnych państw członkowskich 

i stron trzecich; podkreśla ponadto, że UE i jej państwa członkowskie powinny przestać 

ograniczać się do działań nadzwyczajnych lub reagowania kryzysowego i realizować 

politykę zagraniczną i rozwoju w taki sposób, by rozwiązywać uporczywe problemy 

strukturalne, które prowadzą do masowych przepływów migracyjnych; 

12. podkreśla konieczność skutecznego wyeliminowania sieci przestępczych skupiających 

przemytników i handlarzy ludźmi; wyraża przekonanie, że należy podjąć starania w celu 

promowania skutecznej polityki UE dotyczącej granic oraz umożliwiania bezpiecznego i 

legalnego wjazdu uchodźcom, co pozwoli na ratowanie życia i zagwarantowanie 

bezpieczeństwa, a także – uznając, że jest to element polityki migracyjnej – wesprze 

również politykę i środki związane z powrotem imigrantów o nieuregulowanym statusie, 

przy czym cały proces powinien odbywać się we współpracy z państwami pochodzenia i 

tranzytu; 

13. podkreśla ważną rolę, jaką odgrywają przedsiębiorstwa społeczne w integrowaniu i 

przyjmowaniu imigrantów, zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego; 

wzywa Komisję do utworzenia platformy współpracy i dialogu na temat kwestii 

migracyjnych w celu gromadzenia przykładów dobrych praktyk regionów i miast w 

odniesieniu do sposobu reagowania na obecny kryzys migracyjny, a także do zapewnienia 

rozpowszechniania tych praktyk. 
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