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NÁVRHY 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro zahraniční věci jako věcně příslušný výbor, aby do svého 

návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. domnívá se, že migrace je lidským právem zakotveným v článku 13 Všeobecné deklarace 

lidských práv OSN; naléhavě vyzývá Komisi, členské státy a mezinárodní společenství, 

aby respektovaly uvedený článek a dodržovaly další příslušné mezinárodní povinnosti 

týkající se migrantů a uprchlíků a aby uznaly, že uprchlíci a migranti jsou pro naši 

společnost, přijímající cílové země, tranzitní země i země původu, včetně rozvojových 

zemí, také přínosem; zdůrazňuje v této souvislosti pozitivní vliv, který může mít migrace 

na rozvoj; 

2. vyzývá EU a mezinárodní společenství, aby stanovily konkrétní opatření, která by měly 

vlády přijmout, aby zvýšily potenciál legální migrace, jako faktor umožňující rozvoj; 

zdůrazňuje, že zejména v cílových zemích je zapotřebí pevné politické vedení a důsledná 

argumentace pro boj s xenofobií a usnadnění integrace migrantů do společnosti; 

3. zdůrazňuje, že k vyřešení všech případů porušování lidských práv, jimž migranti čelí, jež 

jsou nejakutnější v situacích tlaku vyvolaného bezpečnostními problémy a přírodními 

katastrofami, je nutné přijmout příslušné kroky; zdůrazňuje, že EU a její členské státy 

musejí jít při ochraně a prosazování lidských práv migrantů, zejména v rámci svých 

vlastních hranic, příkladem s cílem být při projednávání migrace a lidských práv ve třetích 

zemích důvěryhodnou stranou; 

4. požaduje, aby se zvláštní pozornost věnovala zajištění práv ohrožených skupin, jako jsou 

ženy, děti, osoby LBGT, osoby se zdravotním postižením a starší osoby, které jsou 

obzvlášť ohroženy všemi druhy nebezpečí, totiž násilím, obchodováním s lidmi 

a zneužíváním; vyzývá Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby propagovala 

důležitost vzdělání pro děti, včetně vysídlených dětí nebo dětí žijících v uprchlických 

táborech, protože vzdělání uvádí život dětí do normálu, což jim ve  svém důsledku 

zajišťuje důstojnost a znovu poskytuje lidské právo na péči v dětství; 

5. připomíná, že většinu uprchlíků a migrantů na světě hostí rozvojové země; uznává úsilí 

třetích zemí při přijímání migrantů a uprchlíků; zdůrazňuje, že podpůrné systémy těchto 

zemí čelí kritickým problémům, jež mohou závažným způsobem ohrožovat ochranu 

rostoucího množství lidí, kteří museli opustit své domovy; 

6. vyzývá EU, aby pokračovala v důsledné politice a v rámci svých vztahů s rozvojovými 

zeměmi využívala různé politické nástroje s cílem podpořit lidská práva a práva migrantů; 

v této souvislosti vyzývá EU a její členské státy, aby systematicky zařazovaly otázku 

migrace do politického dialogu se třetími zeměmi a aby poskytovaly odbornou pomoc na 

zlepšení politiky integrace migrantů na místní i celostátní úrovni a vždy přitom 

zajišťovaly řádné zapojení nevládních organizací a občanské společnosti; vyzývá navíc 

Evropskou komisi a ESVČ k tomu, aby rozšířily výměnu osvědčených postupů s třetími 

zeměmi, zejména při školení pracovníků poskytujících pomoc, s cílem umožnit jim 

účinněji zjišťovat různé rysy, původ a zkušenosti migrantů, zejména těch nejvíce 

ohrožených, aby tak mohli lépe tyto migranty chránit a pomáhat jim na základě jejich 

potřeb; 
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7. zdůrazňuje, že programy rozvojové pomoci by neměly být používány čistě pro účely 

migrace a správy hranic; naléhavě vyzývá k tomu, aby rozvojové projekty EU zaměřené 

na migranty a žadatele o azyl zavedly zásadu „nikdo nesmí zůstat mimo“ a soustředily se 

na přístup k základním sociálním službám, zejména zdravotnictví a vzdělání, a aby 

věnovaly zvláštní pozornost ohroženým osobám a skupinám, jako jsou ženy, děti, 

menšiny a domorodci, osoby LGBT a osoby se zdravotním postižením; 

8. domnívá se, že migrace se odvíjí od základních příčin (především ekonomických, 

politických a sociálních a příčin souvisejících s životním prostředím); domnívá se, že 

rozvojová pomoc by měla účinně reagovat na tyto základní příčiny na základě rozšířené 

rozvojové spolupráce, lepšího budování kapacit, podpory řešení konfliktů a prosazování 

dodržování lidských práv; zdůrazňuje, že tyto příčiny jsou spojeny s větším počtem 

konfliktů a válek, porušováním lidských práv a chybějící řádnou státní správou; 

9. připomíná, že chudoba, nerovnost a nedostatek perspektiv představují základní příčiny 

migrace a že rozvojová spolupráce je účinným nástrojem k řešení těchto otázek; vyjadřuje 

v této souvislosti politování nad tím, že úroveň pomoci EU v současnosti nesměřuje k 

dosažení 0,7 % podílu oficiální rozvojové pomoci na HDP a že některé členské státy svůj 

program pomoci dokonce omezily; 

10. vítá začlenění migrace do cílů udržitelného rozvoje, zejména do cíle udržitelného 

rozvoje 10, který stanovuje rámec pro celosvětovou rozvojovou politiku do roku 2030; 

připomíná, že se členské státy zavázaly spolupracovat na mezinárodní úrovni 

pro „zajištění bezpečné, organizované a řádné migrace za plného dodržování lidských 

práv a lidského zacházení s migranty bez ohledu na jejich status, s uprchlíky 

a s vysídlenými osobami“; konstatuje, že násilné vysídlování není pouze humanitárním 

problémem, ale rovněž výzvou pro rozvoj, a proto by se měla zlepšit koordinace mezi 

subjekty zajišťujícími humanitární pomoc a subjekty zajišťujícími rozvojovou pomoc; 

domnívá se, že dosahování cílů udržitelného rozvoje je příležitostí k rozšíření takových 

postupů v rámci azylové a migrační politiky, které by byly založeny na dodržování práv, 

a k zohledňování otázky migrace ve všech strategiích rozvoje; vyzývá mezinárodní 

společenství, aby přijalo měřitelné ukazatele cílů udržitelného rozvoje, pokud jde 

o migraci, a aby shromáždilo a zveřejnilo jednotlivé údaje o přístupu migrantů k důstojné 

práci, zdravotní péči a vzdělání, zejména v rozvojových cílových zemích, s cílem zlepšit 

řízení migrace; 

11. vyjadřuje přesvědčení, že obchodníci s lidmi poskytují mnoha uprchlíkům zkreslený obraz 

skutečnosti; znovu opakuje, že je třeba bojovat proti obchodování s lidmi, přerušit 

finanční toky a rozkrýt sítě převaděčů, neboť to bude mít kladný dopad na situaci 

uprchlíků ve třetích zemích, kteří chtějí uprchnout před válkou a terorem, pokud jde 

o jejich lidská práva; 

12. zdůrazňuje, že je třeba, aby Evropská unie upevnila svou zahraniční politiku a do oblastí, 

kde válka a konflikty vyvolávají enormní migrační toky směřující do Evropské unie, 

přinesla mír a stabilitu; 

13. znovu opakuje nedávné prohlášení vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, že mnoho 

migrantů je oběťmi terorismu a závažného porušování lidských práv a že takto je k nim 

proto třeba přistupovat; 
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14. vyzývá EU a její členské státy, aby zajistily účinnou a účelnou soudržnost politiky 

pro rozvoj a aby ve své migrační politice vůči třetím zemím upřednostňovaly dodržování 

lidských práv; 

15. konstatuje, že rostoucí počet uprchlíků ve světě je zastiňován ještě vyšším počtem vnitřně 

vysídlených osob; zdůrazňuje, že vnitřně vysídlené osoby by neměly být diskriminovány 

na základě pouhé skutečnosti, že musely hledat bezpečí, aniž by překročily mezinárodní 

hranice, a zdůrazňuje proto, že je třeba dodržovat práva vnitřně vysídlených osob, včetně 

jejich práv na přístup ke zdravotní péči a vzdělání; 

16. vyzývá k vytvoření řádných kanálů pro pracovní migraci, mj. v odvětví s nízkými 

mzdami; 

17. naléhavě vyzývá EU, aby zařadila rozměr migrace do rámce po Cotonou, který by stanovil 

budoucí vztahy mezi EU a zeměmi AKT; konstatuje, že větší zapojení třetích zemí 

do návrhu nástrojů GAMM a jednání o nich by upevnilo partnerskou povahu těchto 

nástrojů, zlepšilo jejich místní osvojení a jejich účinnost; 

18. vyzývá Komisi, aby zvýšila transparentnost a pružnost nouzového svěřenského fondu EU 

pro Afriku a vyzývá členské státy EU, aby přispěly do tohoto fondu alespoň na stejné 

úrovni jako Komise; zdůrazňuje, že je zásadně důležité zajistit prostřednictvím řádného 

monitorování a vyhodnocování těchto programů, aby svěřenský fond sloužil svému účelu, 

totiž poskytování pomoci potřebným, boji proti špatné státní správě a korupci 

a na podporu právního státu v afrických zemích; 

19. vyzývá ke zmírnění dluhového břemene nejchudších zemí s cílem pomoci jim rozvinout 

veřejnou politiku zaručující dodržování lidských práv; trvá na tom, že na základě 

vícestranného právního rámce pro proces restrukturace státního dluhu musí být umožněno 

dosáhnout udržitelného řešení týkajícího se dluhu, včetně norem pro odpovědné 

poskytování a přijímání úvěrů, s cílem zmírnit dluhovou zátěž a vyhnout se neúnosnému 

zadlužení, a vytvořit tak podmínky pro ochranu lidských práv v dlouhodobém měřítku. 
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