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FORSLAG 

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 

Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

1. mener, at der kun kan opnås langsigtede og bæredygtige løsninger, hvis den aktuelle 

migrationssituation behandles inden for rammerne af en samlet europæisk tilgang, der bør 

være del af en omfattende gennemgang af migrationspolitikkerne inden for rammerne af 

2030-dagsordenen; understreger derfor, at der er behov for, at medlemsstaterne styrker 

samarbejdet om forvaltningen af migrationsstrømmene; glæder sig over initiativet til at 

iværksætte en ny europæisk dagsorden for migration, der skal basere sig på rettigheder, 

blive udformet af Europa-Parlamentet, Kommissionen og Det Europæiske Råd med 

direkte deltagelse af relevante interesserede parter i beslutningsprocessen og i samråd med 

civilsamfundet, herunder migrantorganisationer, og bygge på solidaritet og 

ansvarsfordeling mellem medlemsstaterne; understreger, at denne dagsorden bør 

indeholde en erstatning af Dublinforordningen med et centraliseret europæisk asylsystem, 

der tager hensyn til asylansøgeres og flygtninges præferencer, og således gør det muligt at 

skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, harmonisere asylprocedurerne og 

sikre en effektiv kontrol ved de ydre grænser; understreger nødvendigheden af en 

bindende og permanent ordning for flytning af asylansøgere, der nyder international 

beskyttelse; 

2. fordømmer den omstændighed, at Kommissionen har måttet vente, indtil der indtraf en 

hidtil uset humanitær krise, der blev fulgt af kraftige protester og solidaritet fra 

civilsamfundet, til at revurdere sin forfejlede migrationspolitik og gå ind for en samlet 

tilgang, der omfatter udvikling, samarbejde og overholdelse af princippet om politisk 

sammenhæng for udvikling; 

3. kræver en øjeblikkelig forbedring af de forfærdelige levevilkår for millioner af 

mennesker, der lever i flygtningelejre, navnlig i Tyrkiet, Jordan og Libanon; opfordrer EU 

og medlemsstaterne til at forbedre deres humanitære bistand og støtte til nabolande i 

konfliktområder, som huser det største antal flygtninge; glæder sig over Kommissionens 

tilsagn om at øge sin økonomiske støtte til disse lande og opfordrer medlemsstaterne til at 

holde deres løfter; minder om, at der må tages effektivt fat på de grundlæggende årsager 

til migration med en indsats mod globale uligheder, menneskerettighedskrænkelser, 

fattigdom, arbejdsløshed, landenes sårbarhed og klimaændringer, og understreger i denne 

forbindelse, at det er afgørende at arbejde for en fredelig løsning af væbnede konflikter; 

noterer sig topmødet om migration, der blev afholdt i Valletta den 11. og 12. november 

2015, og som gav mulighed for at anlægge en samlet tilgang med henblik på at tackle de 

grundlæggende årsager til tvungen migration; 

4. mener, at den europæiske indvandringspolitik bør skelne mellem "flygtninge" og 

"økonomiske migranter"; understreger, at der bør træffes forskellige tiltag over for disse to 

kategorier af migranter; 

5. understreger, at mænd, kvinder og børn, som er ramt af den nuværende krise, flygter fra 

religiøs og politisk forfølgelse, krig, diktatur, undertrykkelse, tortur, halshugninger osv., 

og at deres rettigheder som mennesker ikke er til forhandling; bemærker, at de fleste af 
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dem er omfattet af Genève-konventionen af 1951 om flygtninges retsstilling, som er 

ratificeret af alle 28 medlemsstater; opfordrer EU til at indføre sanktioner over for lande, 

som krænker disse rettigheder og dermed overtræder en af de grundlæggende betingelser 

for deres EU-medlemskab; 

6. opfordrer Kommissionen og Rådet til at anmode USA, som partner i vores transatlantiske 

udviklingspolitiske samarbejde, til at samarbejde med os om at dæmme op for 

migrationen ved at øge udviklingssamarbejdet i Afrika og i Mellemøsten og yde mere 

bistand til de millioner af mennesker, der lever i flygtningelejrene; 

7. fastholder, at den komplekse sammenhæng mellem udvikling og migration skal integreres 

bedre for at gøre EU’s politikker, der vedrører forvaltningen af migration i EU, forenelige 

med dem, der sigter mod at mindske fattigdommen i udviklingslandene, og for at afbøde 

nogle af årsagerne til tvungen migration, f.eks. ved at maksimere udviklingseffekten af 

pengeoverførsler ved en nedbringelse af prisen for disse overførsler; betoner, at der er 

behov for at samarbejde effektivt med tredjelande om at afgrænse de faktorer, der fører til 

disse migrationsstrømme, snarere end udelukkende at fokusere på deres konsekvenser; 

minder om, at udvandringen stiger i takt med den økonomiske udvikling, indtil landene 

når status som mellemindkomstland (omkring 7 000-8 000 USD pr. indbygger), hvorefter 

den begynder at falde; understreger derfor, at samarbejdet om og forvaltningen af 

migrationsstrømmene må styrkes, hvis der skal findes en langsigtet, levedygtig løsning; 

anerkender, at bæredygtig økonomisk udvikling og en statsopbygning, der baserer sig på 

demokratiske, solide og gennemsigtige institutioner, bidrager kraftigt til at modvirke de 

dybereliggende årsager til tvungen migration; opfordrer EU og alle internationale aktører 

til at forbedre udviklingssamarbejdet og instrumenterne for løbende politisk dialog;  

8. er bekymret over, at der er forsøg på at bruge udviklingsbistand til at tackle 

migrationsspørgsmål, der ikke er relateret til udvikling; fordømmer den omstændighed, at 

udgifter til flygtninge i donorlande måske allerede nu regnes med som statslig 

udviklingsbistand; fordømmer planerne om at kæde udviklingsbistand sammen med øget 

grænsekontrol eller tilbagetagelsesaftaler med tredjelande; opfordrer indtrængende 

medlemsstaterne og Kommissionen til at sætte flere midler af til at reagere på humanitære 

kriser; ser gerne en langsigtet plan, som omfatter foranstaltninger, der tager sigte på at 

styrke den rolle, FN’s særorganisationer spiller; glæder sig over oprettelsen af en regional 

EU-trustfond som reaktion på den syriske krise og af en nødtrustfond for Afrika, hvilket er 

et effektivt instrument til at bekæmpe destabilisering, tvangsfordrivelser og ulovlig 

indvandring; anmoder Kommissionen om at øge gennemsigtigheden i EU’s nødtrustfond 

for Afrika; opfordrer medlemsstaterne til at bidrage til trustfonden og understreger, at 

overvågning og evaluering af de projekter og programmer, der finansieres, vil være af 

afgørende betydning for at sikre, at fonden tjener sit formål, nemlig at hjælpe personer i 

nød, og ikke finansiere regeringer, der er ansvarlige for krænkelser af 

menneskerettighederne; 

9.  opfordrer indtrængende EU, Den Afrikanske Union og FN til at styrke det internationale 

samarbejde om migration med henblik på at skabe lovlige migrationskanaler og opfordrer 

Kommissionen og medlemsstaterne til at maksimere det positive bidrag fra migration og 

menneskelig mobilitet i den globale udvikling, hvilket for første gang er anerkendt i 

udviklingsdagsordenen for perioden efter 2015 og de foreslåede mål for bæredygtig 

udvikling og tilhørende migrationsmål; opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at 
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lette integrationen af indvandrere, hvis deltagelse i samfundet bidrager til at fremme den 

sociale og økonomiske udvikling og kulturelle mangfoldighed i EU; opfordrer EU og 

medlemsstaternes myndigheder til at fremme anerkendelsen af migranternes akademiske 

og faglige kvalifikationer med henblik på en hurtigere og bedre integration på 

arbejdsmarkedet; 

10. minder om, at retten til at forlade et hvilket som helst land, også ens eget, er nedfældet i 

artikel 13 i FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder; understreger, at selv om dette 

er en frihed og en grundlæggende rettighed, der skal være til gavn for alle, er det kun 

statsborgere fra det "globale nord" og de rigeste statsborgere fra det "globale syd", der 

reelt kan udøve denne ret; understreger, at der er behov for bedre og fuldt ud at 

gennemføre princippet om "non-refoulement", hvilket navnlig for asylansøgere er en 

naturlig følge af retten til at migrere og er nedfældet i artikel 33 konventionen af 1951 om 

flygtninges retsstilling og i protokollen af 1967 om flygtninges status og bekræftet i 

artikel 3 i FN’s konvention fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller 

nedværdigende behandling; 

11. understreger, at der er behov for at beskytte, fremme og opfylde den internationale ret til 

at søge asyl, som er nedfældet i artikel 14 i FN’s verdenserklæring om 

menneskerettigheder, hvilket omfatter behovet for bedre og fuldt ud at overholde 

princippet om "non-refoulement"; understreger vigtigheden af at oprette og styrke 

migrationsinformationscentre i udvandrings- og transitlandene i lighed med informations- 

og forvaltningscentret for migration i Mali (CIGEM); understreger, at manglen på lovlige 

ruter ikke levner de fleste mænd, kvinder og børn noget valg ud over at ty til 

menneskesmuglere, hvilket medfører enorme udgifter og fare for deres liv; opfordrer EU 

til at gennemføre den eksisterende lovgivning og at skabe mere sikre og lovlige 

muligheder for indrejse og ophold i EU; 

12. afviser forslagene fra medlemsstaterne om at oprette EU-asylcentre i tredjelande og 

inddrage de nordafrikanske lande samt Tyrkiet i europæiske eftersøgnings- og 

redningsoperationer med det formål at opfange flygtninge og sende dem tilbage til 

afrikansk og tyrkisk jord; opfordrer Kommissionen til i denne forbindelse at forelægge 

Parlamentet en evaluering af disse forslags overensstemmelse med folkeretten og af de 

praktiske og juridiske hindringer for deres implementering; ser gerne, at 

Khartoumprocessen erstattes af en proces baseret på fuld respekt for 

menneskerettighederne, hvor der er fokus på forbedring af levevilkårene, således at de 

grundlæggende årsager til migration modvirkes; opfordrer indtrængende Kommissionen 

og Rådet til på Valletta-topmødet i november at fokusere på de grundlæggende årsager til 

migration såsom fattigdom, ulighed og uretfærdighed, klimaændringer, korruption, dårlig 

regeringsførelse og væbnede konflikter; 

13. anser de forhold og problemer, som kvinder, piger og sårbare grupper såsom ældre, børn, 

handicappede, minoriteter og andre støder på i migrationsforløbet i EU, og indvirkningen 

heraf på disse gruppers evne til at deltage i samfundet og på deres menneskerettigheder, 

for at være særdeles vigtige; anser også de forhold og problemer, som LGBTI-migranter 

støder på i migrationsprocessen og i EU, for at være af stor betydning; ser gerne en 

eksplicit LGBTI-dimension i alle migrationsrelaterede politikker; understreger det 

altafgørende behov for en inkluderende dimension i migrationspolitikkerne, hvor der tages 

hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende for hver sårbar gruppe, og anmoder om 
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at blive inddraget i alle politikker rettet mod indvandrere; bemærker, at EU’s 

asyllovgivning indeholder bestemmelser om, at kønslemlæstelse skal være blandt de 

kriterier, der skal tages hensyn til i forbindelse med behandlingen af asylansøgninger; 

insisterer på nødvendigheden af at respektere de menneskerettigheder og individuelle 

rettigheder, der gør sig gældende for de mest sårbare blandt migranter; 

14. opfordrer EU og dets medlemsstater til at sikre, at indvandrere har adgang til rettigheder 

og ydelser, som garanterer dem ligebehandling, og til at forebygge det stigende omfang af 

racisme og fremmedhad i EU; 

15. minder om, at det er nødvendigt at varetage børn og uledsagede mindreåriges 

altoverskyggende interesser, f.eks. med hensyn til asyl, i henhold til konventionen af 1989 

om barnets rettigheder og Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder; 

understreger, at der er behov for at styrke ordningerne, der retter sig mod til enhver tid at 

beskytte børn mod misbrug og udnyttelse, herunder gennem ydelse af væsentlige tjenester 

som lægehjælp, psykologisk støtte, uddannelse af høj kvalitet og særlige foranstaltninger 

for deres gradvise integration i medlemsstaterne; opfordrer til, at der sættes særligt fokus 

på behovene i familier, der er splittede, og familier, der er ladt tilbage, og til at revidere 

Rådets direktiv 2003/86/EF for at lette familiesammenføring; 

16. opfordrer Kommissionen og EU til fuldt ud at respektere princippet om udviklingsvenlig 

politikkohærens i sin migrationspolitik, og især i gennemførelsen af den europæiske 

dagsorden for migration, idet der i denne henseende skal huskes på forbindelsen mellem 

interne og eksterne politikker og dermed på forholdet mellem migrations- og 

udviklingspolitikker på den ene side og eksisterende social- og beskæftigelsespolitikkerne 

i medlemsstaterne på den anden; understreger derfor, at der er behov for, at 

udviklingsdimensionen mere systematisk indarbejdes i migrationspolitikken; minder om, 

at nogle EU-politikker og den begrænsede indsats, der gøres for at bekæmpe ulovlig 

kapitalflugt fra udviklingslandene, indirekte bidrager til ustabilitet og migrationsstrømme; 

anmoder derfor Kommissionen om at fremlægge en handlingsplan om politikkohærens; 

fremhæver, at det er vigtigt at sikre sammenhæng og koordinering mellem EU’s optræden 

udadtil, sikkerhed, forsvar, handel, humanitær bistand, migration og udviklingspolitikker; 

mener, at det europæiske ansvar i konflikter bør udtrykke sig fuldt ud igennem et større 

engagement i fredsbevarende og varige løsninger for flygtninge (genbosættelse, lokal 

integration, mobilitet og tilbagevenden, hvis det er muligt); opfordrer Kommissionen og 

medlemsstaterne til at gøre en større indsats, hvad angår de interne og eksterne politikker, 

der vedrører migration, med henblik på at fremme mobilitet for personer, der forsøger at 

forbedre deres og deres familiers situation; 

17. udtrykker sin bekymring over det stigende antal klimaflygtninge, der skyldes tørke, 

hungersnød, dårlige sundhedsforhold og lav levestandard; mener, at befolkningerne i de 

mindst udviklede lande er mere sårbare over for virkningerne af klimaændringer, hvilke 

kan betyde voksende uligheder og social ustabilitet;  

18. opfordrer Kommissionen til at koordinere sin udviklingspolitik med sin økonomiske 

politik med henblik på at bremse udnyttelsen af menneskelige og fysiske ressourcer i 

tredjelande, hvilket modarbejder formålet med enhver form for udviklingsbistand; 

opfordrer EU og dets medlemsstater til nøje at regulere de aktiviteter, som multinationale 

virksomheder af europæisk oprindelse udfører i tredjelande; 
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19. støtter kraftigt en effektiv og omfattende udbredelse og gennemførelse i og uden for EU af 

FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, og understreger 

behovet for at træffe alle nødvendige politiske og lovgivningsmæssige foranstaltninger til 

at afhjælpe mangler, der forhindrer en effektiv gennemførelse af FN’s vejledende 

principper, herunder vedrørende adgang til domstolene; minder om, at formålet med de 

vejledende principper ikke er at skabe en ny international juridisk forpligtelse, men at 

fastlægge en fælles global standard, der kan forebygge og imødegå, at erhvervslivets 

aktiviteter undergraver menneskerettighederne; 

20. fremhæver, at der er behov for at indarbejde politikker om adgang til livsvigtige 

lægemidler i den udviklingsvenlige politikkohærens; anfører, at spørgsmålet om 

regulering af handel og intellektuel ejendomsret bør være genstand for særlig 

opmærksomhed, da det har betydning for adgangen til virkningsfulde lægemidler i 

udviklingslandene; 

21. er forfærdet over, at indgåelsen af offentlige kontrakter og gældsbetjening bl.a. medfører, 

at 61 % af den officielle udviklingsbistand går tilbage til donorlandene; opfordrer derfor 

til en større reel støtte, som bidrager til at opfylde befolkningens behov; 

22. opfordrer Kommissionen til at revidere EuropeAids systemer til evaluering og 

resultatorienteret overvågning, som er af afgørende betydning for planlægningen, 

udformningen og gennemførelsen af EU's politikker og interventioner samt for øget 

gennemsigtighed og større demokratisk ansvarlighed. minder om, at mere autonomi og 

selvbestemmelse samt udvikling af bæredygtige strukturelle ændringer bør være et 

centralt fokus i vores politikker; 

23. beklager det forhold, at der i nogle medlemsstater, såsom Italien, har været en række 

tilfælde af alvorlig svindel og administrative uregelmæssigheder, ofte med organiseret 

kriminalitet indblandet, i forvaltningen af visse modtagelsescentre for asylansøgere, 

hvilket har medført både misbrug af EU-midler og yderligere forværring af migranters 

levevilkår og af beskyttelsen af deres menneskerettigheder; 
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