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POBUDE 

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje 

zadeve kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. meni, da mora biti odgovor na sedanji migracijski izziv skupna evropska migracijska in 

azilna politika s celostnim in združenim pristopom, ki bo obravnavala ključna 

vprašanja, kot so mednarodna zaščita, boj proti mrežam trgovcev z ljudmi in urejanje 

migracije; poleg tega poudarja, da je treba vzpostaviti ustrezen večnivojski sistem 

sodelovanja med EU, državami članicami ter regionalnimi in lokalnimi oblastmi, tudi z 

usklajevanjem in vključevanjem vseh deležnikov ter osredotočanjem na čezmejno 

sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami, zlasti državami izvora in 

tranzita; 

2. meni, da bi morala evropska skupna migracijska in azilna politika razlikovati med 

begunci in ekonomskimi migranti; opozarja na negotov položaj migrantov na splošno in 

beguncev, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, zaradi česar je potreben dostojen in 

človeški odziv, ki zavrača ksenofobne težnje in morebitne zlorabe vprašanja migracijske 

krize; poudarja, da je v členu 80 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) 

določeno, da za politike Unije velja načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti 

med državami članicami, tudi na finančnem področju; poudarja, da so potrebni odziv na 

evropski ravni in skupna prizadevanja vseh držav članic; opozarja, da morajo države 

članice prevzeti svoj del odgovornosti v skladu s členom 80 PDEU; 

3. poudarja, da je migracija pereč, svetoven in zelo človeški pojav, ki pa je lahko tudi 

priložnost za EU, da okrepi gospodarski in družbeni razvoj v času gospodarske krize in 

demografskih izzivov, s katerimi se sooča; poziva Komisijo in države članice, naj v 

sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi organi učinkovito upravljajo zadeve v zvezi z 

migracijami, tudi udeležbo vseh deležnikov, kot je na primer civilna družba, ter naj 

uresničijo in spodbujajo trajnostne, učinkovite in ciljno usmerjene ukrepe za lažjo 

nastanitev in vključevanje migrantov, zlasti na področjih izobraževanja, usposabljanja, 

dostopa do trga dela, socialnih storitev in stanovanj; 

4. opozarja, da migranti običajno pridejo v mesta in se pogosto tam tudi ustalijo, kljub 

prizadevanjem oblasti za uravnoteženo porazdelitev; poudarja, da naseljevanje 

migrantov ne bi smelo biti omejeno le na mestna območja in poziva k pravični 

porazdelitvi migrantov v državah članicah in med njimi; priznava, da imajo mesta 

pomembno kratko-, srednje- in dolgoročno vlogo pri sprejemu, nastanitvi in 

vključevanju migrantov, in poziva Komisijo in države članice, naj boj proti revščini v 

mestih uvrstijo med svoje prednostne naloge; 

5. pozdravlja sklepe, ki so jih ministri, pristojni za teritorialno kohezijo in mestno politiko 

sprejeli na neformalnem srečanju 27. novembra 2015 v času luksemburškega 

predsedstva, da je treba razmisliti o zagotavljanju ustrezne podpore mestom in občinam 

pri njihovem iskanju rešitev za položaj beguncev, zlasti z uporabo sredstev iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov, ki so namenjeni trajnostnemu razvoju mest, in z 

obravnavo vprašanja migracij in beguncev v okviru agende EU za mesta; 

6. spominja, da v programskem obdobju 2014–2020 k tematskemu cilju spodbujanja 
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socialne vključenosti ter boja proti revščini in vsaki obliki diskriminacije poleg 

Evropskega socialnega sklada prispeva tudi Evropski sklad za regionalni razvoj, ki 

obenem izvaja ukrepe za vključevanje migrantov (kot so naložbe v socialno in 

zdravstveno varstvo, izobraževanje, stanovanja, vključno z vodo, in infrastrukturo za 

otroško varstvo), za prikrajšana mestna območja in zagonska podjetja (kot so svetovanje 

po meri, učenje jezikov in usposabljanje), ter protidiskriminacijske ukrepe; poziva k 

boljšemu usklajevanju pri uporabi vseh sredstev EU, namenjenih politikam 

vključevanja; 

7. poziva Komisijo in države članice, naj bodo prožne in sedanje programe uporabijo za 

odzivanje na trenutne dodatne izzive za kohezijsko politiko; ugotavlja, da je Komisija 

prožna pri preučevanju predlogov posameznih držav članic v okviru obstoječih 

operativnih programov, in pozdravlja njeno pripravljenost, da hitro oceni in odobri 

spremembe teh programov, s tem pa pomaga državam članicam, da se s potrebnimi 

naložbami prilagodijo novim okoliščinam; spodbuja države članice, naj ustrezno 

izkoristijo sredstva, ki so na voljo v okviru evropskih strukturnih in investicijskih 

skladov, ter vključijo ustrezne ukrepe v zvezi z evropsko agendo o migracijah med 

predloge za vmesni pregled večletnega finančnega okvira, ki naj bi potekal konec leta 

2016, ter obenem opozarja na prednostno vlogo kohezijske politike kot naložbenega 

orodja za spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest po vsej Evropi in zmanjšanje 

regionalnih razlik v stopnji razvitosti različnih regij; 

8. meni, da so evropski strukturni in investicijski skladi, v sinergiji s Skladom za azil, 

migracije in vključevanje, koristno orodje za reševanje velikih migracijskih izzivov na 

področjih, kot so nastanitev, premestitev, jezikovno in poklicno usposabljanje, postopek 

vključevanja ter vprašanji revščine in socialne izključenosti; zato poziva države članice, 

naj okrepijo svoja prizadevanja za krepitev zmogljivosti svojih upravni organov in 

institucij; poudarja, da bi morale države članice in regije znotraj splošnega okvira 

kohezijske politike samostojno odločati o vseh prerazporeditvah sredstev iz strukturnih 

skladov za reševanje vprašanj migracij v skladu z njihovimi posebnimi potrebami; 

9. poziva Komisijo, naj razvije podoben pristop k migracijam, kot se uporablja za 

makroregionalno strategijo; poudarja, da mora takšen usklajen in obsežen pristop 

temeljiti na pobudi INTERREG in vključevati natančno opredeljene cilje, pa tudi 

izkoristiti instrumente, kot so celostne teritorialne naložbe in lokalni razvoj, ki ga vodi 

skupnost; opozarja, da cilj teritorialnega sodelovanja v okviru kohezijske politike 

različnim akterjem omogoča, da najdejo skupne rešitve, tudi s tretjimi državami; pri tem 

opozarja, da je treba okrepiti zmogljivosti civilne družbe, tudi prostovoljcev, in 

sodelovanje med njo in lokalnimi akterji, ter spodbujati in razvijati podjetništva kot 

sredstvo za rast, socialno vključevanje in zaposlovanje; 

10. poziva Komisijo, da v okviru pravil Pakta za stabilnost in rast v primeru uporabe člena 

23(11) pri analizi socialnih in gospodarskih razmer v državah članicah na podlagi iz 

Priloge III Uredbe št. 1303/2013 o skupnih določbah upošteva dodatne izredne 

javnofinančne izdatke držav članic, ki so nastali zaradi doslej največjega dotoka 

beguncev; 

11. meni, da je čezmejno sodelovanje ključnega pomena za obvladovanje migracijskih 

tokov; opozarja na pomemben prispevek evropskih programov teritorialnega 
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sodelovanja ter na izkušnje, pridobljene pri njihovem izvajanju, ki hkrati zagotavljajo 

tudi dobro podlago za sodelovanje med organi različnih držav članic in tretjimi stranmi; 

poudarja tudi, da bi morale EU in njene države članice preseči izredne oziroma krizne 

ukrepe in razviti zunanje in razvojne politike, ki bi reševale stalna strukturna vprašanja, 

zaradi katerih prihaja do obsežnih tokov migrantov; 

12. poudarja, da je potreben učinkovit boj proti kriminalnim mrežam tihotapcev in trgovcev 

z ljudmi; meni, da si je treba prizadevati za spodbujanje učinkovite mejne politike EU in 

ustvariti možnosti za varno in zakonito vstopanje beguncev, tako da bo omogočeno 

reševanje življenj in zagotavljanje varnosti, in čeprav priznava, da gre za element 

politike priseljevanja, spodbuja ukrepe za vračanje migrantov brez urejenega statusa, 

ves proces pa bi moral potekati v sodelovanju z državami izvora in tranzita; 

13. poudarja pomembno vlogo, ki jo ima socialno podjetništvo pri vključevanju 

priseljencev na socialni in gospodarski ravni; poziva Komisijo, naj vzpostavi platformo 

za sodelovanje in dialog o vprašanjih migracij, kjer bi zbirali in si izmenjavali zglede 

dobre prakse pri odzivanju na sedanjo migracijsko krizo v regijah in mestih. 
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