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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju 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 aby wypracować długoterminowe i zrównoważone rozwiązania, obecny kryzys 

migracyjny można zażegnać jedynie w kontekście całościowego podejścia Europy, które 

powinno stanowić część kompleksowego przeglądu migracji w ramach programu działań 

do roku 2030; podkreśla w związku z tym potrzebę wzmocnienia współpracy państw 

członkowskich w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi; z zadowoleniem 

przyjmuje inicjatywę na rzecz utworzenia nowego, koniecznie opartego na prawach 

Europejskiego programu w zakresie migracji opracowanego przez Parlament Europejski, 

Komisję i Radę Europejską przy bezpośrednim zaangażowaniu w proces podejmowania 

decyzji odnośnych zainteresowanych stron oraz po konsultacjach ze społeczeństwem 

obywatelskim, w tym organizacjami działającymi na rzecz migrantów, którego podstawę 

stanowić będą solidarność i odpowiedzialność wśród państw członkowskich; podkreśla, 

że program ten musi obejmować zastąpienie rozporządzenia dublińskiego 

scentralizowanym europejskim systemem azylowym, który będzie uwzględniał 

preferencje osób ubiegających się o azyl oraz uchodźców, umożliwiając utworzenie 

obszaru bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości, ujednolicenie procedur azylowych 

oraz zapewnienie skutecznej kontroli wspólnych granic zewnętrznych; podkreśla potrzebę 

wprowadzenia wiążącego, stałego systemu relokacji dla osób ubiegających się o azyl 

korzystających z ochrony międzynarodowej; 

2. potępia fakt, że Komisja dopiero w momencie wystąpienia bezprecedensowego kryzysu 

humanitarnego, wywołującego silny odzew w postaci protestów i solidarności ze strony 

społeczeństwa obywatelskiego, zastanawia się nad swoją nieskuteczną polityką 

migracyjną i zastosowaniem całościowego podejścia obejmującego rozwój, współpracę i 

poszanowanie zasady spójności polityki na rzecz rozwoju; 

3. podkreśla konieczność natychmiastowej poprawy fatalnych warunków życia milionów 

osób mieszkających w obozach dla uchodźców, w szczególności w Turcji, Jordanii i 

Libanie; zwraca się do UE i państw członkowskich, aby usprawniły swoją pomoc 

humanitarną i mechanizmy wsparcia dla krajów sąsiadujących ze strefami dotkniętymi 

konfliktem, przyjmujących największą liczbę uchodźców; z zadowoleniem przyjmuje 

zobowiązanie Komisji na rzecz zwiększenia jej wsparcia finansowego dla tych krajów i 

apeluje do państw członkowskich o wypełnienie swoich obietnic; przypomina, że należy 

skutecznie zwalczać główne przyczyny migracji, reagując na globalne dysproporcje, 

pogwałcenia praw człowieka, ubóstwo, bezrobocie, niestabilność i zmianę klimatu; 

podkreśla w związku z tym, że należy koniecznie współpracować na rzecz pokojowego 

rozwiązania konfliktów zbrojnych; zwraca uwagę, że szczyt poświęcony migracji, który 

odbył się w Valletcie w dniach 11–12 listopada 2015 r., stanowił szansę na wypracowanie 

zintegrowanego podejścia do kwestii przeciwdziałania głównym przyczynom 

przymusowych wysiedleń; 

4. uważa, że polityka europejska w dziedzinie migracji powinna wprowadzać rozróżnienie 

między „uchodźcami” a „osobami migrującymi z przyczyn ekonomicznych”; podkreśla, 

że należy zastosować odmienne podejście do tych dwóch rodzajów migrantów; 
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5. przypomina, że mężczyźni, kobiety i dzieci dotknięci aktualnym kryzysem uciekają przed 

prześladowaniami na tle religijnym lub politycznym, wojną, dyktaturą, uciskiem, 

torturami, ścięciem itp. oraz że ich prawa jako istot ludzkich są niezbywalne; zauważa, że 

większość z nich podlega Konwencji genewskiej z 1951 r. dotyczącej statusu uchodźców, 

która została ratyfikowana przez wszystkie 28 państw członkowskich; wzywa Unię 

Europejską do zastosowania sankcji wobec krajów, które naruszają prawa człowieka i 

łamią tym samym jeden z podstawowych warunków przystąpienia do UE; 

6. wzywa Komisję i Radę do zachęcenia Stanów Zjednoczonych – w ramach naszej 

współpracy wynikającej z polityki transatlantyckiej na rzecz rozwoju – do współdziałania 

na rzecz ograniczenia fali migracji poprzez intensywniejszą współpracę na rzecz rozwoju 

w Afryce i na Bliskim Wschodzie oraz poprzez zapewnienie skutecznej pomocy milionom 

osób mieszkających w obozach dla uchodźców; 

7. domaga się szerszego uwzględniania złożonego związku rozwoju i migracji, aby unijne 

strategie polityczne, które mają na celu zarządzanie migracją w UE, były kompatybilne ze 

strategiami mającymi na celu ograniczenie ubóstwa w krajach rozwijających się oraz 

przeciwdziałanie niektórym przyczynom przymusowych wysiedleń, na przykład poprzez 

maksymalizowanie wpływu przekazów pieniężnych za pomocą ograniczania ich 

kosztów; podkreśla konieczność podjęcia skutecznej współpracy z państwami trzecimi w 

celu identyfikacji przyczyn migracji, zamiast skupiania się wyłącznie na jej skutkach; 

przypomina, że emigracja wzrasta wraz z rozwojem gospodarczym do momentu, gdy 

kraje osiągną status krajów o wyższym średnim dochodzie (ok. 7 000–8 000 USD na 

mieszkańca), po czym zaczyna spowalniać; w związku z tym podkreśla, że aby znaleźć 

trwałe i wyważone rozwiązanie, należy wzmacniać współpracę i zarządzanie w zakresie 

przepływów migracyjnych; uznaje, że zrównoważony rozwój gospodarczy i budowa 

państwa opartego na demokratycznych, silnych i przejrzystych instytucjach w znacznym 

stopniu przyczyniają się do przeciwdziałania głównym przyczynom przymusowych 

wysiedleń; apeluje do UE i wszystkich podmiotów międzynarodowych o zacieśnienie 

współpracy na rzecz rozwoju i usprawnienie instrumentów prowadzonego dialogu 

politycznego;  

8. wyraża zaniepokojenie próbami przekierowania środków przeznaczonych na pomoc 

rozwojową na rzecz rozwiązania problemów związanych z migracją, które nie mają 

związku z rozwojem; wyraża sprzeciw wobec faktu, że wydatki na wsparcie dla 

uchodźców w krajach udzielających pomocy można już uznać za oficjalną pomoc 

rozwojową; odrzuca plany wykorzystania pomocy rozwojowej do celów przeprowadzania 

większej liczby kontroli granicznych lub zawierania umów o readmisji z krajami trzecimi 

oraz powiązania pomocy rozwojowej z takimi działaniami; wzywa państwa członkowskie 

i Komisję do zwiększania finansowania oraz dostępnych środków w zakresie reagowania 

na kryzysy humanitarne; apeluje o stworzenie bardziej długofalowego planu 

obejmującego środki mające na celu wzmocnienie roli agencji ONZ; z zadowoleniem 

przyjmuje ustanowienie regionalnego funduszu powierniczego UE w odpowiedzi na 

kryzys w Syrii oraz kryzysowego funduszu powierniczego UE dla Afryki jako 

skutecznych instrumentów walki z destabilizacją, przymusowym wysiedleniem i 

nielegalną migracją; wzywa Komisję do zwiększenia przejrzystości kryzysowego 

funduszu powierniczego UE dla Afryki; zachęca państwa członkowskie do wsparcia 

funduszu powierniczego i podkreśla, że aby dopilnować, by fundusz spełniał swoją rolę 

polegającą na pomocy osobom w potrzebie, a nie na finansowaniu rządów 
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odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka, konieczne będą monitorowanie i ocena 

finansowanych projektów i programów; 

9.  wzywa Unię Europejską, Unię Afrykańską i Organizację Narodów Zjednoczonych do 

zacieśnienia współpracy międzynarodowej w kwestii migracji, aby stworzyć legalne 

kanały migracji, i apeluje do Komisji oraz państw członkowskich o jak najlepsze 

wykorzystanie pozytywnego wkładu migracji i mobilności ludzi w globalny rozwój, 

uznanego po raz pierwszy w Agendzie rozwoju po 2015 roku oraz w proponowanych 

celach zrównoważonego rozwoju, a także w celach tych programów w zakresie migracji; 

wzywa państwa członkowskie do ułatwienia integracji imigrantów, których czynny udział 

w społeczeństwie pomaga wspierać rozwój społeczno-gospodarczy i różnorodność 

kulturową w Unii; zachęca UE i władze państw członkowskich do usprawnienia 

uznawalności dyplomów i kwalifikacji zawodowych migrantów w celu zapewnienia ich 

szybszej i lepszej integracji na rynku pracy; 

10. przypomina, że prawo do opuszczenia jakiegokolwiek kraju, w tym kraju ojczystego, jest 

zapisane w art. 13 Powszechnej deklaracji praw człowieka ONZ; podkreśla, że mimo iż 

jest to swoboda i prawo podstawowe, do korzystania z których uprawniony powinien być 

każdy obywatel, jedynie mieszkańcy półkuli północnej i najzamożniejsi obywatele półkuli 

południowej mogą rzeczywiście korzystać z tego prawa; podkreśla potrzebę lepszego i 

pełnego wdrożenia zasady non-refoulement, która zwłaszcza w przypadku osób 

ubiegających się o azyl jest pochodną prawa do migracji, jest gwarantowana przez art. 33 

Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r., zawarta w protokole dotyczącym 

statusu uchodźców z 1967 r. oraz potwierdzona w art. 3 Konwencji w sprawie zakazu 

stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 

karania z 1984 r.; 

11. podkreśla potrzebę ochrony, promowania i zagwarantowania międzynarodowego prawa 

do ubiegania się o azyl zawartego w artykule 14 Powszechnej deklaracji praw człowieka 

ONZ, w tym potrzebę lepszego i pełnego poszanowania zasady non-refoulement; 

podkreśla znaczenie utworzenia i wzmocnienia ośrodków informacji o migracji w 

państwach emigracji i tranzytu na wzór stworzonego w Mali ośrodka informacji o 

migracji i zarządzania ruchami migracyjnymi; podkreśla, że brak legalnych szlaków 

migracyjnych nie pozostawia wyboru wielu mężczyznom, kobietom i dzieciom, którzy 

mogą jedynie zwrócić się do osób dokonujących przerzutu przez granicę, ponosząc 

ogromne koszty i ryzykując własnym życiem; apeluje do UE o wdrożenie istniejących 

przepisów oraz o utworzenie bezpieczniejszych i legalnych szlaków wkraczania i 

przebywania na terytorium UE; 

12. odrzuca wnioski państw członkowskich w sprawie tworzenia ośrodków dla uchodźców w 

krajach trzecich oraz w sprawie angażowania państw północnoafrykańskich i Turcji w 

europejskie misje poszukiwawczo-ratunkowe w celu przechwytywania uchodźców i 

odwożenia ich z powrotem do wybrzeży Afryki i Turcji; zwraca się w związku z tym do 

Komisji o dostarczenie Parlamentowi oceny stopnia, w jakim wnioski te są zgodne z 

międzynarodowym prawem w dziedzinie azylu, a także oceny prawnych i praktycznych 

przeszkód w ich realizacji; apeluje o zastąpienie procesu chartumskiego procesem 

opartym na pełnym poszanowaniu praw człowieka i nakierowanym na poprawę 

warunków życia, tak aby zająć się podstawowymi przyczynami migracji; wzywa Komisje 

i Radę, by podczas listopadowego szczytu w Valletcie skupiły się na głównych 
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przyczynach migracji, takich jak ubóstwo, dysproporcje, niesprawiedliwość, zmiana 

klimatu, korupcja, złe sprawowanie rządów i konflikt zbrojny; 

13. uważa, że trudności i problemy napotykane w procesie migracji w UE przez kobiety, 

dziewczęta i grupy osób wymagających szczególnego traktowania (takich jak osoby 

starsze, dzieci, osoby niepełnosprawne, mniejszości i inni), a także ich wpływ na 

wzmacnianie pozycji tych grup i na prawa człowieka mają zasadnicze znaczenie; uważa, 

że równie zasadnicze znaczenie mają trudności i problemy napotykane przez osoby 

LGBTI w procesie migracji w UE; apeluje o wyraźne uwzględnienie perspektywy osób 

LGBTI we wszystkich strategiach politycznych dotyczących migrantów; podkreśla 

kluczowe znaczenie integracyjnego wymiaru strategii politycznych w zakresie migracji, 

uwzględniającego konkretne cechy każdej szczególnie wrażliwej grupy i apeluje o 

dołączenie go do wszystkich strategii politycznych odnoszących się do migrantów; 

zwraca uwagę, że prawodawstwo UE w dziedzinie azylu wśród kryteriów, które należy 

uwzględnić podczas przetwarzania wniosków o azyl, wskazuje okaleczenia narządów 

płciowych; podkreśla potrzebę poszanowania praw człowieka i praw jednostki w 

przypadku migrantów znajdujących się w najtrudniejszym położeniu; 

14. wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do zapewnienia migrantom dostępu 

do praw i usług gwarantujących równość oraz zapobiegających rozwojowi rasizmu i 

ksenofobii w UE; 

15. przypomina, że należy zagwarantować najwyższe dobro nieletnich, w tym tych 

pozbawionych opieki, również w sprawach azylowych, zgodnie z postanowieniami 

Konwencji o prawach dziecka z 1989 r. oraz Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; podkreśla potrzebę wzmocnienia systemów ochrony dzieci, aby nieustannie 

chronić je przed nadużyciami i wykorzystaniem, w tym poprzez świadczenie kluczowych 

usług, takich jak opieka medyczna, wsparcie psychologiczne, wysokiej jakości kształcenie 

i konkretne środki służące ich postępującej integracji w państwach członkowskich; 

apeluje o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby rozdzielonych rodzin i 

pozostawionych członków rodzin, a także o dokonanie przeglądu dyrektywy Rady 

2003/86/WE w celu ułatwienia łączenia rodzin; 

16. wzywa Komisję oraz UE do pełnego poszanowania zasady spójności polityki na rzecz 

rozwoju w strategiach politycznych na rzecz migracji, a zwłaszcza we wdrażaniu 

Europejskiego programu w zakresie migracji, mając na uwadze w tym względzie 

powiązanie polityki wewnętrznej i zagranicznej, a więc związek polityki rozwoju i 

polityki migracji z polityką ochrony socjalnej i zatrudnienia w państwach członkowskich; 

podkreśla w związku z tym potrzebę bardziej systematycznego uwzględniania wymiaru 

rozwojowego w strategiach politycznych w zakresie migracji; przypomina, że niektóre 

unijne strategie polityczne i ograniczone starania w zakresie zwalczania nielegalnych 

przepływów kapitału z krajów rozwijających się pośrednio przyczyniają się do braku 

stabilności i przepływów migracyjnych; zwraca się zatem do Komisji, by przedstawiła 

plan działania dotyczący spójności polityki; podkreśla znaczenie zapewnienia spójności 

politycznej i koordynacji między strategiami politycznymi na rzecz współpracy w 

dziedzinie działań zewnętrznych UE, bezpieczeństwa, obrony, handlu, pomocy 

humanitarnej, migracji i rozwoju; uważa, że Europa powinna wziąć na siebie pełną 

odpowiedzialność w konfliktach poprzez większe zaangażowanie w utrzymanie pokoju i 

wspieranie trwałych rozwiązań dla uchodźców (przesiedleń, lokalnej integracji, 
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mobilności i, w razie możliwości, powrotu); wzywa Komisję i państwa członkowskie do 

większej integracji polityki wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie migracji, aby ułatwić 

mobilność osób służącą ich własnemu dobrobytowi i dobrobytowi ich rodzin; 

17. wyraża zaniepokojenie rosnącą liczbą uchodźców klimatycznych, których pojawienie się 

jest spowodowane suszą, głodem oraz pogarszającym się poziomem zdrowia i życia; 

uważa, że społeczności w krajach najsłabiej rozwiniętych są bardziej narażone na skutki 

zmian klimatycznych, co może wpływać na pogłębianie się nierówności i niestabilność 

społeczną;  

18. wzywa Komisję do skoordynowania polityki rozwoju z polityką gospodarczą w celu 

zakończenia nadmiernej eksploatacji zasobów ludzkich i naturalnych w państwach 

trzecich, podważając w ten sposób cele wszelkiej pomocy rozwojowej; apeluje do UE i jej 

państw członkowskich o ścisłe regulowanie działalności przedsiębiorstw 

międzynarodowych pochodzenia europejskiego, które prowadzą działalność w państwach 

trzecich; 

19. zdecydowanie popiera skuteczne i szeroko zakrojone rozpowszechnianie i wdrażanie 

w UE i poza nią wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz podkreśla, 

że należy podejmować wszystkie niezbędne działania polityczne i legislacyjne, aby 

uzupełnić luki w skutecznym wdrażaniu tych wytycznych, w tym w odniesieniu do 

dostępu do wymiaru sprawiedliwości; przypomina, że celem wytycznych ONZ 

dotyczących biznesu i praw człowieka nie jest tworzenie nowego międzynarodowego 

zobowiązania prawnego, lecz ustanowienie wspólnej globalnej normy zapobiegającej i 

eliminującej niekorzystny wpływ działalności gospodarczej na przestrzeganie praw 

człowieka; 

20. podkreśla, że należy zintegrować politykę dostępu do podstawowych leków z programem 

spójności polityki na rzecz rozwoju; stwierdza, że kwestiom dotyczącym regulacji handlu 

i własności intelektualnej należy poświęcić szczególną uwagą, mając na względzie ich 

znaczenie dla skutecznego dostarczania leków do krajów rozwijających się; 

21. z niepokojem stwierdza, że 61% środków w ramach oficjalnej pomocy rozwojowej wraca 

do krajów udzielających pomocy m.in. w wyniku zawierania umów w sprawie 

zamówienia publicznego i obsługi zadłużenia; w związku z tym wzywa do zwiększenia 

rzeczywistej pomocy, która ma pozytywny wpływ na potrzeby obywateli; 

22. apeluje do Komisji o przeprowadzenie przeglądu oceny programu Europe Aid oraz 

systemów monitorowania zorientowanego na rezultaty, które są kluczowe w planowaniu, 

opracowywaniu i wdrażaniu strategii politycznych i działań UE, a także w zwiększaniu 

przejrzystości i demokratycznej rozliczalności; przypomina, że nasza polityka powinna w 

głównej mierze koncentrować się na wzmocnieniu stabilnych zmian strukturalnych oraz 

ich rozwoju; 

23. ubolewa, że w niektórych państwach członkowskich, np. we Włoszech, doszło do wielu 

nadużyć i nieprawidłowości administracyjnych, często z udziałem zorganizowanych grup 

przestępczych, przy okazji zarządzania niektórymi ośrodkami przyjmowania osób 

ubiegających się o azyl, co doprowadziło zarówno do niewłaściwego wykorzystywania 

środków UE, jak i dalszego pogarszania się warunków życia i ochrony praw człowieka 

migrantów. 
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