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COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR, 

 

1. își exprimă durerea profundă față de decesul, în ultimele luni, a mii de migranți care au 

încercat să intre în Uniunea Europeană și, prin urmare, salută dezbaterea privind o nouă 

agendă europeană privind migrația; 

 

2. consideră că abordarea UE în ceea ce privește migrația trebuie să fie sustenabilă pe termen 

lung și să abordeze toate aspectele migrației, inclusiv obligațiile umanitare, solicitanții de azil, 

migranții din motive economice, contrabanda și traficul de persoane, dezvoltarea și stabilitatea 

din țările din afara UE și provocările demografice din Europa; Comitetul subliniază că 

migrația reprezintă un element esențial al dezvoltării, de care, în mod ideal, beneficiază nu 

numai migranții înșiși, ci și țările de primire și cele de origine, deoarece aceasta permite 

schimbul de idei și stimulează inovarea și diversitatea. Comitetul reamintește tuturor celor 

care au responsabilitate politică să procedeze atent și să nu stigmatizeze migranții sau 

migrația; 

 

3. consideră că instrumentele şi căile de dialog politic între UE, statele membre şi organizaţiile 

societăţii civile funcționează, dar observă că dialogul politic între autoritățile locale/regionale 

şi nivelul european este fragmentat sau se desfășoară pe baze ad-hoc. Prin urmare, 

Comitetul propune ca autoritățile locale și regionale să fie implicate activ și experiența lor să 

fie utilizată pentru a îmbunătăți standardele în ceea ce privește condițiile de primire și 

procedurile de azil, precum și ca acestor autorități să li se furnizeze formare profesională și 

asistență în crearea unor colaborări în rețea. În această privință, Comitetul consideră că este o 

prioritar să fie stimulate capacitățile autorităților locale și regionale de a identifica și de a 

proteja grupurile vulnerabile, în special minori neînsoțiți, aceștia fiind adesea exploatați de 

grupurile de infractori în scopul muncii forțate, al sclaviei sexuale sau chiar al traficului de 

organe; 

 

4. subliniază că politicile de transfer și reinstalare ar trebui să țină seama de criteriile geografice 

și demografice, de dimensiunea unei regiuni sau a unui stat membru, de mărimea populației, 

de situația economică, de nevoile pieței forței de muncă și de infrastructura și serviciile 

disponibile, precum și de alți factori relevanți, cum ar fi reîntregirea familiei. Prin urmare, 

Comitetul salută specificarea, în Agenda europeană privind migrația, a unor astfel de criterii 

pentru sistemele de transfer și reinstalare în Europa; 

 

5. subliniază faptul că repartizarea neuniformă a solicitanților de azil și a refugiaților între statele 

membre, dar și între regiuni, și în interiorul acestora, reprezintă o provocare majoră pentru 

autoritățile locale și regionale, ca și lipsa planificării prospective și a abilității de a pregăti 

primirea cu suficient timp în avans. Soluțiile improvizate îngreunează asigurarea unui proces 

de integrare rapid și reușit. Comisia îndeamnă toate statele membre să coopereze cu 

autoritățile locale și regionale în punerea în aplicare și în operarea mecanismului de transfer de 

urgență care a fost propus de Comisia Europeană și a oricărui sistem de transfer obligatoriu și 

pus în aplicare în mod automat; 
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6. consideră că un aspect important care va facilita obținerea acordului cu privire la un mecanism 

de reinstalare este nivelul încrederii publicului în capacitatea Europei de a integra cu succes 

migranții și de a realiza coeziunea socială. Din acest motiv, Comitetul invită Comisia 

Europeană să colaboreze cu Comitetul European al Regiunilor în regim de urgență, cu scopul 

de a identifica politici de integrare reușite, a sensibiliza opinia publică cu privire la acestea și 

de a facilita adoptarea lor în întreaga Europă. Comitetul solicită Comisiei Europene să 

reamintească statelor membre și autorităților locale și regionale rolul pe care îl pot juca 

fondurile structurale și de investiții europene în sprijinirea politicilor de integrare; 

 

7. salută majorarea bugetului pentru operațiunile Poseidon și Triton ale UE, precum și 

angajamentul a cincisprezece state membre de a furniza resurse suplimentare, care ar trebui să 

permită UE să reacționeze mai eficient în situații de urgență, și subliniază necesitatea de a 

adapta aria geografică a ambelor operațiuni la problemele existente. Comitetul subliniază 

necesitatea existenței unui mecanism care să prevadă o nouă majorare a acestui buget, în 

conformitate cu cerințele în continuă schimbare pentru operațiunile de salvare eficiente atâta 

timp cât este nevoie. În plus, Comisia speră ca toate statele membre să se angajeze să aloce 

resurse suplimentare atunci când este necesar. De asemenea, acesta subliniază că fondurile și 

resursele ar trebui să fie eliberate cât mai repede posibil, fără să fie întârziate din cauza 

procedurilor birocratice inutile; 

 

8. propune ca EU-LISA (Agenția Europeană pentru Gestionarea Operațională a 

Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție), să 

elaboreze în viitorul apropiat un sistem complet de schimb de date pe tema migrației și 

autorităților locale, pe baza sistemului VIS. Un astfel de sistem ar putea fi foarte util în 

difuzarea cunoștințelor și în schimbul de experiență în ceea ce privește gestionarea locuințelor, 

în prelucrarea cererilor solicitanților de azil și ale refugiaților, în elaborarea unor politici de 

integrare și în combaterea migrației ilegale. De asemenea, ar oferi soluții practice pentru 

încurajarea principiului solidarității între autoritățile locale; 

 

9. consideră că răspunsul UE la provocările migrației va fi incomplet dacă situațiile economice și 

în special politice din țările de origine sunt abordate separat. În consecință, Comitetul salută 

recomandarea Comisiei Europene de a implica țările terțe și de a se încheia acorduri, pentru a 

gestiona fluxurile de migrație și a consolida capacitatea de intervenție și de salvare a vieților 

migranților aflați în dificultate. Comitetul sugerează că acest angajament ar trebui, de 

asemenea, urmărit la nivel subnațional, implicând și autoritățile de aplicare a legii, pentru a 

obține rezultate tangibile pe teren în combaterea rețelelor de trafic de persoane, în stabilirea 

unor trasee de migrație legală și în punerea în aplicare a politicilor în materie de returnare. 

Prin urmare, Comitetul solicită statelor membre să își respecte angajamentul de a aloca cel 

puțin 0,7 % din VNB în favoarea ajutoarelor pentru dezvoltare; 
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10. reiterează solicitarea de a se crea „parteneriate pentru imigrație și integrare” între orașele și 

regiunile din țările de origine și de destinație, pentru intensificarea cooperării și pentru 

consolidarea încrederii reciproce. Aceste parteneriate ar urma să cuprindă măsuri pregătitoare 

(de exemplu cursuri de limbă, formare culturală și civică), proiecte de imigrare individuale, 

inclusiv programe de formare a lucrătorilor, precum și înființarea unor programe de migrație 

circulară, repatriere voluntară și de reintegrare a migranților. Aceste parteneriate vor completa 

activitatea ofițerilor de legătură în materie de migrație din Europa, care sunt atașați pe lângă 

delegațiile UE din principalele țări terțe; 

 

11. consideră că un rol central în dezvoltarea viitoarei politici în domeniul migrației trebuie să îl 

joace crearea de canale și oportunități pentru cetățenii din afara UE de a călători în Europa 

pentru a munci sau a studia. Comitetul subliniază că este deci esențial să se accelereze 

adoptarea unor regimuri fără vize destinate acelor țări care îndeplinesc criteriile aplicabile, 

pentru a dezvolta o cooperare mai strânsă cu alte țări în cauză, și să se furnizeze informații cu 

privire la posibilitățile de migrație legală către Europa și pericolele semnificative legate de 

migrația ilegală;  

 

12. reafirmă importanța dezvoltării democrației locale și a economiilor din țările terțe, ca aspect 

esențial pentru stabilitatea lor politică, și invită Comisia Europeană și statele membre să 

dezvolte în continuare cooperarea existentă cu Comitetul European al Regiunilor și cu 

autoritățile locale și regionale din Europa, pentru a contribui la consolidarea capacității 

administrative la nivel local în țările respective. În consecință, Comitetul atrage atenția asupra 

rolului pe care îl joacă Adunarea autorităților locale și regionale din zona euromediteraneeană 

(ARLEM) și Conferința autorităților locale și regionale din Parteneriatul estic (CORLEAP); 

 

13. își mandatează președintele să transmită această rezoluție Parlamentului European, 

Consiliului, Comisiei Europene și președintelui Consiliului European.  

 

Bruxelles, 4 iunie 2015. 

 

Președintele  

Comitetului European al Regiunilor  

  

  

  

  

Markku MARKKULA  
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