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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in haar 

ontwerpresolutie op te nemen: 

1. is van mening dat er slechts duurzame langetermijnoplossingen kunnen worden 

gerealiseerd als de huidige migratiecrisis wordt aangepakt in het kader van een Europese 

holistische benadering, die deel moet uitmaken van een globale visie op migratie in het 

kader van de Agenda 2030; benadrukt daarom dat de lidstaten beter moeten samenwerken 

bij het beheer van de migratiestromen; is verheugd over het initiatief om een nieuwe 

Europese migratieagenda uit te vaardigen, waarin rechten centraal moeten staan, die 

opgesteld moet worden door het Parlement, de Commissie en de Raad met rechtstreekse 

betrokkenheid van belanghebbenden tijdens het besluitvormingsproces, in overleg met het 

maatschappelijk middenveld, waaronder migrantenorganisaties, en die onderbouwd moet 

zijn door solidariteit en verantwoordelijkheid tussen de lidstaten; benadrukt dat de 

Dublinverordening in deze agenda vervangen moet worden door een gecentraliseerd 

Europees asielstelsel waarin rekening wordt gehouden met de voorkeur van asielzoekers 

en vluchtelingen en waarmee het mogelijk wordt een gebied van veiligheid, vrijheid en 

gerechtigheid te creëren, asielprocedures te harmoniseren en een effectieve controle op de 

gemeenschappelijke buitengrens te garanderen; onderstreept dat er een bindend en 

permanent herplaatsingssysteem nodig is voor asielzoekers die internationale bescherming 

genieten; 

2. veroordeelt het feit dat de Commissie heeft gewacht tot de nooit eerder geziene 

humanitaire crisis, gevolgd door een sterke protest- en solidariteitsreactie van het 

maatschappelijk middenveld, om haar mislukte migratiebeleid opnieuw onder de loep te 

nemen en te vervangen door een holistische aanpak die ontwikkeling, samenwerking en de 

eerbiediging van het beginsel van beleidscoherentie voor ontwikkeling omvat; 

3. dringt aan op een onmiddellijke verbetering van de ellendige omstandigheden waarin 

miljoenen mensen leven in vluchtelingenkampen, met name in Turkije, Jordanië en 

Libanon; spoort de EU en de lidstaten aan om de humanitaire hulp uit te breiden, evenals 

de steunmechanismen aan de buurlanden van de conflictzones, die onderdak bieden aan 

het grootste aantal vluchtelingen; is ingenomen met de toezegging van de Commissie om 

de financiële steun aan deze landen te verhogen en verzoekt de lidstaten zich aan hun 

beloften te houden; wijst er nogmaals op dat de onderliggende oorzaken van migratie 

daadwerkelijk aangepakt moeten worden door op te treden tegen mondiale ongelijkheden, 

mensenrechtenschendingen, armoede, werkloosheid, de onstabiliteit van staten en 

klimaatverandering, en benadrukt in dit verband dat het van essentieel belang is te werken 

aan een vreedzame oplossing voor de gewapende conflicten; neemt kennis van de top over 

migratie die op 11 en 12 november heeft plaatsgevonden in Valletta, en die de 

gelegenheid bood een geïntegreerde benadering uit te werken om de onderliggende 

oorzaken van gedwongen migratie aan te pakken; 

4. is van mening dat in het Europees migratiebeleid een onderscheid moet worden gemaakt 

tussen "vluchtelingen" en "economische migranten"; benadrukt dat voor deze twee 

categorieën migranten een verschillende aanpak moet worden gevolgd; 
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5. herinnert eraan dat de mannen, vrouwen en kinderen die getroffen worden door de huidige 

crisis op de vlucht zijn voor religieuze of politieke vervolging, oorlog, dictatuur, 

onderdrukking, marteling, onthoofdingen enz., en dat er niet onderhandeld kan worden 

over hun rechten als mens; merkt op dat voor het merendeel van hen het door alle 

28 lidstaten geratificeerde Verdrag van Genève van 1951 betreffende de status van 

vluchtelingen van toepassing is; dringt er bij de EU op aan sancties te treffen ten aanzien 

van landen die deze rechten schenden en zodoende inbreuk maken op een van de 

fundamentele voorwaarden van hun EU-lidmaatschap; 

6. roept de Commissie en de Raad op om in het kader van onze trans-Atlantische 

samenwerking met betrekking tot ontwikkelingsbeleid een verzoek te richten aan de 

Verenigde Staten om ons te helpen bij het indammen van de migratiestromen door middel 

van een intensievere ontwikkelingssamenwerking in Afrika en het Midden-Oosten en door 

een doeltreffende hulpverlening aan de miljoenen mensen die in de vluchtelingenkampen 

leven; 

7. dringt erop aan dat het complexe verband tussen ontwikkeling en migratie hechter wordt 

gemaakt, zodat de EU-beleidsmaatregelen voor het beheer van de migratie in de EU 

afgestemd worden op maatregelen voor het terugdringen van de armoede in 

ontwikkelingslanden en voor het matigen van een aantal oorzaken van gedwongen 

migratie, bijvoorbeeld door het effect dat geldoverschrijvingen van migranten kunnen 

hebben op ontwikkeling te maximaliseren via verlaging van de overschrijvingskosten; 

benadrukt de noodzaak van een doelmatige samenwerking met derde landen om vast te 

stellen wat de oorzaken zijn van deze migratiestromen in plaats van de aandacht 

uitsluitend op de gevolgen te richten; herinnert eraan dat emigratie samenhangt met 

economische ontwikkeling en toeneemt tot landen de status bereiken van een 

hogermiddeninkomensland (ongeveer 7 000 - 8 000 USD per hoofd), waarna emigratie 

weer afneemt; benadrukt daarom dat er een betere samenwerking en een beter beheer van 

migratiestromen nodig is om een duurzame langetermijnoplossing te bereiken; erkent dat 

economische ontwikkeling en de opbouw van een staat die gegrondvest is op 

democratische, stevige en transparante instellingen er in sterke mate toe bijdragen dat de 

onderliggende oorzaken van gedwongen migratie worden aangepakt; dringt er bij de EU 

en alle internationale belanghebbenden op aan ontwikkelingssamenwerking en de 

instrumenten voor aanhoudende politieke dialoog te versterken; 

8. maakt zich zorgen over pogingen om de voor ontwikkelingshulp uitgetrokken kredieten 

om te leiden naar migratieproblemen die niet met ontwikkeling in verband staan; reageert 

afwijzend op het feit dat uitgaven ter ondersteuning van vluchtelingen in donorlanden 

reeds meegerekend kunnen worden als officiële ontwikkelingshulp; verwerpt plannen om 

ontwikkelingshulp te gebruiken voor en te koppelen aan meer grenscontroles of 

terugkeerovereenkomsten met derde landen; verzoekt de lidstaten en de Commissie met 

klem om een verhoging van de beschikbare financiering en middelen voor het 

terugdringen van humanitaire crises; dringt aan op een plan voor de langere termijn 

waarin maatregelen worden opgenomen ter versterking van de rol van VN-agentschappen; 

is ingenomen met de oprichting van een Regionaal Trustfonds van de Europese Unie in 

respons op de Syrische crisis en van een noodtrustfonds voor Afrika, een doeltreffend 

instrument voor de strijd tegen destabilisering, gedwongen verplaatsing en irreguliere 

migratie; verzoekt de Commissie het noodtrustfonds voor Afrika transparanter te maken; 

spoort de lidstaten aan bij te dragen aan het trustfonds en onderstreept dat toezicht op en 
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beoordeling van de gefinancierde projecten en programma's essentieel zullen zijn om 

ervoor te zorgen dat het fonds beantwoordt aan zijn doelstelling, namelijk hulp te bieden 

aan mensen in nood en geen regeringen te financieren die verantwoordelijk zijn voor 

schendingen van de mensenrechten; 

9. dringt er bij de EU, de Afrikaanse Unie en de Verenigde Naties op aan de internationale 

samenwerking met betrekking tot migratie te versterken om legale migratiekanalen te 

creëren en verzoekt de Commissie en de lidstaten maximaal gebruik te maken van de 

positieve bijdrage die migratie en menselijke mobiliteit kunnen leveren aan de mondiale 

ontwikkeling, wat voor het eerst erkend werd in de ontwikkelingsagenda voor de periode 

na 2015 en de voorgestelde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling met hun 

streefdoelen voor migratie; roept de lidstaten op de integratie van immigranten te 

bevorderen, aangezien hun actieve deelname aan de samenleving kan bijdragen aan de 

stimulering van de sociaaleconomische ontwikkeling en de culturele diversiteit van de 

Unie; moedigt de autoriteiten van de EU en de lidstaten aan om de erkenning van 

academische en beroepskwalificaties van migranten te verbeteren met het oog op een 

snellere en betere integratie op de arbeidsmarkt; 

10. herinnert eraan dat het recht om een land, waaronder het eigen land, te verlaten, is 

vastgelegd in artikel 13 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de 

Verenigde Naties; benadrukt dat alleen burgers uit het noordelijke deel van de wereld en 

de meest welvarende burgers uit het zuidelijke deel dit recht echt kunnen uitoefenen, 

terwijl het een vrijheid en grondrecht is dat iedereen zou moeten kunnen genieten; 

benadrukt dat het beginsel van "non-refoulement", dat met name voor asielzoekers het 

logisch gevolg van het recht op migratie betekent, beter en volledig uitgevoerd moet 

worden, en dat dit beginsel is verankerd in artikel 33 van het verdrag van 1951 betreffende 

de status van vluchtelingen, deel uitmaakt van het protocol van 1967 betreffende de status 

van vluchtelingen en is bekrachtigd in artikel 3 van het verdrag van 1984 tegen foltering 

en andere wrede behandeling of bestraffing; 

11. benadrukt dat het internationale recht om asiel te zoeken zoals vervat in artikel 14 van de 

Universele verklaring van de Rechten van de Mens van de VN moet worden beschermd, 

bevorderd en nageleefd, waarbij ook het beginsel van "non-refoulement" beter en ten volle 

moet worden geëerbiedigd; benadrukt hoe belangrijk het is om in emigratie- en 

transitlanden centra voor voorlichting inzake migratie op te richten en te versterken, naar 

het voorbeeld van het Migration Information and Management Centre (CIGEM – Centrum 

voor voorlichting en beheer inzake migratie) in Mali; benadrukt dat het gebrek aan legale 

routes vele mannen, vrouwen en kinderen geen andere keuze laat dan zich te wenden tot 

mensensmokkelaars, tegen een hoge prijs en met groot gevaar voor hun leven; dringt er bij 

de EU op aan de bestaande wetgeving ten uitvoer te leggen en meer veilige en legale 

kanalen te creëren om de EU in te reizen en er te verblijven; 

12. verwerpt de voorstellen van de lidstaten om asielcentra op te richten in derde landen en 

om Noord-Afrikaanse landen en Turkije te betrekken bij de Europese zoek- en 

reddingsoperaties die tot doel hebben vluchtelingen te onderscheppen en naar het 

Afrikaanse en Turkse grondgebied terug te sturen; verzoekt de Commissie in dit verband 

het Parlement een evaluatie voor te leggen van de mate waarin deze voorstellen 

overeenstemmen met het internationale asielrecht en ook van de praktische en juridische 

obstakels voor de uitvoering van deze voorstellen; vraagt dat het proces van Khartoem 
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wordt vervangen door een proces dat gebaseerd is op de volledige eerbiediging van de 

mensenrechten en dat gericht is op het verbeteren van de levensomstandigheden om de 

onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken; dringt er bij de Commissie en de 

Raad op aan de top van Valletta in november af te stemmen op de onderliggende oorzaken 

van migratie, zoals armoede, ongelijkheid, onrechtvaardigheid, klimaatverandering, 

corruptie, wanbestuur en gewapende conflicten; 

13. hecht een groot belang aan de problemen en moeilijkheden waarmee vrouwen, meisjes en 

kwetsbare groepen als ouderen, kinderen, mensen met een beperking, minderheden en 

anderen worden geconfronteerd tijdens het migratieproces binnen de EU en de gevolgen 

hiervan voor hun empowerment en hun mensenrechten; hecht eveneens een groot belang 

aan de problemen en moeilijkheden waarmee LGBTI-migranten geconfronteerd worden 

tijdens het migratieproces; dringt erop aan dat alle beleidsmaatregelen in verband met 

migranten een uitdrukkelijk LGBTI-perspectief krijgen; benadrukt dat er in het 

migratiebeleid absoluut aandacht moet zijn voor inclusie, waarbij rekening wordt 

gehouden met de specifieke kenmerken van elke kwetsbare groep, en dringt erop aan dat 

inclusie een onderdeel zou vormen van alle beleidsmaatregelen ten aanzien van 

migranten; wijst erop dat genitale verminking in de EU-asielwetgeving genoemd wordt als 

één van de criteria die in aanmerking moeten worden genomen bij de behandeling van 

asielaanvragen; hamert erop dat de mensenrechten en individuele rechten van de 

kwetsbaarsten onder de migranten geëerbiedigd moeten worden; 

14. vraagt de EU en haar lidstaten om ervoor te zorgen dat migranten toegang hebben tot 

rechten en diensten die hun kansengelijkheid garanderen en om te voorkomen dat racisme 

en vreemdelinghaat in de EU toenemen; 

15. herinnert eraan dat krachtens het VN-verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 en 

het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie het belang van kinderen en niet-

begeleide minderjarigen moet primeren, bijvoorbeeld met betrekking tot asiel; benadrukt 

dat systemen voor kinderbescherming versterkt moeten worden om kinderen te allen tijde 

te beschermen tegen misbruik en uitbuiting, onder meer door te voorzien in essentiële 

diensten als medische zorg, psychologische bijstand, kwaliteitsvol onderwijs en specifieke 

maatregelen voor hun geleidelijke integratie in de lidstaten; dringt erop aan dat er 

bijzondere aandacht besteed wordt aan de behoeften van gescheiden gezinnen en van 

diegenen die achterblijven, en dat Richtlijn 2003/86/EG van de Raad herzien wordt om 

gezinshereniging te vergemakkelijken; 

16. verzoekt de Commissie en de EU met klem het beginsel van beleidssamenhang ten 

aanzien van ontwikkeling volledig te eerbiedigen in het migratiebeleid, en in het bijzonder 

bij de uitvoering van de Europese migratieagenda, waarbij in dit verband ook rekening 

gehouden moet worden met de band tussen intern en extern beleid en dus met de relatie 

tussen het ontwikkelingsbeleid en migratie enerzijds en het huidige beleid inzake sociale 

bescherming en werkgelegenheid in de verschillende lidstaten anderzijds; onderstreept 

daarom dat het noodzakelijk is dat het ontwikkelingsperspectief stelselmatiger wordt 

opgenomen in het migratiebeleid; herinnert eraan dat sommige EU-beleidsmaatregelen en 

de beperkte pogingen om illegale geldstromen uit de ontwikkelingslanden te bestrijden 

onrechtstreeks bijdragen aan instabiliteit en migratiestromen; verzoekt de Commissie om 

die reden een actieplan inzake beleidscoherentie voor te stellen; benadrukt hoe belangrijk 

het is beleidssamenhang en coördinatie te waarborgen tussen het externe optreden van de 
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EU, het beleid inzake veiligheid, defensie, handel, humanitaire hulp, migratie en 

ontwikkelingssamenwerking; is van mening dat Europa zijn verantwoordelijkheden in de 

conflicten ten volle moet opnemen in de vorm van een grotere inzet voor 

vredeshandhaving en duurzame oplossingen voor vluchtelingen (hervestiging, plaatselijke 

integratie, mobiliteit en terugkeer indien mogelijk); roept de Commissie en de lidstaten 

ertoe op meer inspanningen te leveren om interne en externe beleidsmaatregelen met 

betrekking tot migratie aan te grijpen voor het faciliteren van de mobiliteit van mensen in 

een poging hun welzijn en dat van hun gezinnen te verbeteren; 

17. drukt zijn bezorgdheid uit over het groeiende aantal klimaatvluchtelingen, die op de vlucht 

slaan voor droogte, hongersnood en een dalende gezondheids- en levensstandaard; meent 

dat de bevolking van de minst ontwikkelde landen kwetsbaarder is voor de gevolgen van 

de klimaatverandering, wat van invloed kan zijn op groeiende ongelijkheid en 

maatschappelijke instabiliteit; 

18. verzoekt de Commissie om haar ontwikkelingsbeleid af te stemmen op haar economisch 

beleid om een einde te maken aan de exploitatie van menselijke en natuurlijke 

hulpbronnen in derde landen, aangezien die de zin van elke vorm van ontwikkelingshulp 

ondergraaft; verzoekt de EU en haar lidstaten om de activiteiten van transnationale 

bedrijven van Europese oorsprong die actief zijn in derde landen streng te reguleren; 

19. is een groot voorstander van de daadwerkelijke en alomvattende verspreiding en 

tenuitvoerlegging van de VN-richtsnoeren inzake het bedrijfsleven en mensenrechten in 

en buiten de EU en benadrukt dat alle nodige beleids- en wetgevingsmaatregelen moeten 

worden genomen om lacunes in de daadwerkelijke tenuitvoerlegging van de VN-

richtsnoeren aan te pakken, inclusief voor wat betreft de toegang tot de rechter; herinnert 

eraan dat de VN-richtsnoeren niet tot doel hebben nieuwe internationale juridische 

verplichtingen te scheppen, maar tot een gemeenschappelijke wereldwijde norm te komen 

om de nadelige gevolgen van bedrijfsactiviteiten voor de mensenrechten te voorkomen en 

aan te pakken; 

20. wijst uitdrukkelijk op de noodzaak om beleidsmaatregelen inzake de toegang tot essentiële 

geneesmiddelen te integreren in beleidscoherentie voor ontwikkeling; meent dat de 

regulering van handel en intellectuele eigendom bijzondere aandacht moet krijgen, gezien 

het belang van deze kwestie voor een doeltreffende geneesmiddelenvoorziening in de 

ontwikkelingslanden; 

21. is verbijsterd dat 61 % van de officiële ontwikkelingshulp terugvloeit naar de 

donorlanden, onder meer als gevolg van schuldaflossing en de toekenning van 

overheidsopdrachten; dringt daarom aan op een verhoging van reële steun die een positief 

effect heeft op de behoeften van de mensen; 

22. verzoekt de Commissie om een herziening van de evaluatie- en resultaatgerichte 

toezichtsystemen van Europe Aid, die essentieel zijn voor het plannen, ontwerpen en 

uitvoeren van het beleid en de interventies van de EU, en voor het vergroten van de 

transparantie en de democratische aansprakelijkheid; herinnert eraan dat empowerment en 

de ontwikkeling van duurzame structurele verandering centraal moeten staan in ons 

beleid; 

23. betreurt het dat in sommige lidstaten, bijvoorbeeld Italië, een reeks ernstige 
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fraudegevallen en administratieve onregelmatigheden heeft plaatsgehad bij het beheer van 

een aantal opvangcentra voor asielzoekers, vaak gepleegd met deelname van de 

georganiseerde misdaad, hetgeen zowel een misbruik van Europese middelen als een 

verdere verslechtering van de levensomstandigheden en de bescherming van de 

mensenrechten van migranten tot gevolg heeft. 
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