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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί 

της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. θεωρεί ότι η μετανάστευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο κατοχυρώνεται στο 

άρθρο 13 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ· 

καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τη διεθνή κοινότητα να τηρούν το άρθρο αυτό και 

τις σχετικές διεθνείς υποχρεώσεις που αφορούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, 

καθώς και να αναγνωρίζουν τη θετική συμβολή των προσφύγων και των μεταναστών στις 

κοινωνίες μας, στις επωφελούμενες χώρες προορισμού, στις χώρες διέλευσης και στις 

χώρες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσομένων χωρών· υπογραμμίζει, 

στο πλαίσιο αυτό, τον θετικό αντίκτυπο που μπορεί να έχει η μετανάστευση στην 

ανάπτυξη· 

2. καλεί την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα να εντοπίσουν συγκεκριμένες δράσεις που μπορούν 

να αναλάβουν οι κυβερνήσεις ούτως ώστε να ενισχύσουν τις δυνατότητες της νόμιμης 

μετανάστευσης ως παράγοντα διευκόλυνσης της ανάπτυξης· τονίζει ότι απαιτείται 

πολιτική ευθύνη και ισχυρή ευαισθητοποίηση, ιδίως στις χώρες προορισμού, για την 

καταπολέμηση της ξενοφοβίας και τη διευκόλυνση της κοινωνικής ένταξης των 

μεταναστών· 

3. υπογραμμίζει την ανάγκη επείγουσας δράσης για την αντιμετώπιση όλων των 

παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υφίστανται οι μετανάστες, που είναι πιο 

σοβαρές σε καταστάσεις πίεσης λόγω προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και 

φυσικών καταστροφών· τονίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να έχουν ηγετικό 

ρόλο και να αποτελούν παράδειγμα όσον αφορά την προώθηση και την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων των μεταναστών, ιδίως εντός των συνόρων τους, προκειμένου 

να εμπνέουν αξιοπιστία κατά τη συζήτηση για τη μετανάστευση και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα σε τρίτες χώρες· 

4. ζητεί να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά την εξασφάλιση των δικαιωμάτων 

ευάλωτων ομάδων, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά τα άτομα ΛΟΑΔΜ, τα άτομα με 

αναπηρίες και οι ηλικιωμένοι, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε κάθε είδος κινδύνου, 

και συγκεκριμένα στη βία, τη διακίνηση ανθρώπων και την κακομεταχείριση· καλεί την 

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να τονίσει τη σημασία της 

εκπαίδευσης για τα παιδιά, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν εκτοπιστεί ή ζουν σε 

καταυλισμούς προσφύγων, καθώς η εκπαίδευση είναι παράγοντας κανονικότητας στη ζωή 

ενός παιδιού, γεγονός που, με τη σειρά του, εξασφαλίζει αξιοπρέπεια και αποκαθιστά το 

ανθρώπινο δικαίωμα του παιδιού για μια παιδική ηλικία με φροντίδα· 

5. υπενθυμίζει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η πλειοψηφία των προσφύγων και των μεταναστών 

φιλοξενείται σε αναπτυσσόμενες χώρες· αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν 

οι τρίτες χώρες για την υποδοχή μεταναστών και προσφύγων· τονίζει ότι τα συστήματα 

στήριξης των χωρών αυτών αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις που ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε σοβαρές απειλές για την προστασία ενός ολοένα αυξανόμενου 

εκτοπισμένου πληθυσμού· 

6. καλεί την ΕΕ να επιδιώξει τη συνοχή της πολιτικής και να χρησιμοποιήσει διάφορα μέσα 
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πολιτικής στις σχέσεις της με τις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να προωθήσει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των μεταναστών· καλεί την ΕΕ και τα κράτη 

μέλη της να ενσωματώνουν συστηματικά τα μεταναστευτικά θέματα στον πολιτικό 

διάλογο με τρίτες χώρες και να παρέχουν τεχνική βοήθεια για τη βελτίωση εθνικών και 

τοπικών πολιτικών ένταξης των μεταναστών, διασφαλίζοντας παράλληλα τη δέουσα 

συμμετοχή των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών· καλεί, επιπλέον, την Επιτροπή και 

την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών με τρίτες χώρες, 

συγκεκριμένα για την παροχή κατάρτισης σε εργαζομένους στον τομέα της 

ανθρωπιστικής βοήθειας ώστε να αναγνωρίζουν αποτελεσματικότερα τα διαφορετικά 

χαρακτηριστικά, το ιστορικό και τις εμπειρίες των μεταναστών, ιδίως των πλέον 

ευάλωτων, προκειμένου να τους προστατεύουν καλύτερα και να τους παρέχουν βοήθεια 

ανάλογα με τις ανάγκες τους· 

7. τονίζει ότι τα προγράμματα αναπτυξιακής βοήθειας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 

για σκοπούς που αφορούν αποκλειστικά τη μετανάστευση και τη διαχείριση των 

συνόρων· ζητεί, τα αναπτυξιακά έργα της ΕΕ που αφορούν τους μετανάστες και τους 

αιτούντες άσυλο να εφαρμόζουν την αρχή των μη εξαιρέσεων, εστιάζοντας στην 

πρόσβαση σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, και συγκεκριμένα στην υγειονομική 

περίθαλψη και την εκπαίδευση, και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στα ευάλωτα άτομα και 

ομάδες, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μειονότητες και οι αυτόχθονες πληθυσμοί, 

τα άτομα LGBT και τα άτομα με αναπηρίες· 

8. φρονεί ότι η μετανάστευση έχει βαθύτερα αίτια (ιδίως οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά 

και περιβαλλοντικά)· θεωρεί ότι η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να αντιμετωπίζει τα 

βαθύτερα αυτά αίτια αποτελεσματικά, ενισχύοντας τη συνεργασία για την ανάπτυξη, 

βελτιώνοντας την ανάπτυξη ικανοτήτων, στηρίζοντας την επίλυση των συγκρούσεων και 

προωθώντας τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι τα αίτια αυτά 

συνδέονται με μία αύξηση των συγκρούσεων και των πολέμων, των παραβιάσεων των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της έλλειψης χρηστής διακυβέρνησης· 

9. υπενθυμίζει ότι η φτώχεια, η ανισότητα και η έλλειψη προοπτικών αποτελούν τα 

βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης και ότι η συνεργασία για την ανάπτυξη είναι ένα 

αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών· εκφράζει τη λύπη 

του, στο πλαίσιο αυτό, για το γεγονός ότι τα επίπεδα βοήθειας της ΕΕ δεν βρίσκονται επί 

του παρόντος σε πορεία επίτευξης του στόχου του 0,7% της ΕΑΒ/του ΑΕΕ και για το ότι 

ορισμένα κράτη μέλη έχουν κάνει ακόμα και περικοπές στα προγράμματα βοήθειας· 

10. εκφράζει την ικανοποίησή του για την ένταξη της μετανάστευσης στους Στόχους 

Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), και συγκεκριμένα στον ΣΒΑ 10, ο οποίος ορίζει το πλαίσιο 

για την παγκόσμια αναπτυξιακή πολιτική μέχρι το 2030· υπενθυμίζει ότι τα κράτη έχουν 

δεσμευτεί για διεθνή συνεργασία προκειμένου να «εγγυώνται την ασφαλή, ομαλή και 

νόμιμη μετανάστευση με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μη βάναυση 

μεταχείριση των μεταναστών, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους ως μεταναστών, 

προσφύγων και εκτοπισμένων ατόμων»· σημειώνει ότι η αναγκαστική εκτόπιση δεν είναι 

μόνο ανθρωπιστικό ζήτημα αλλά και αναπτυξιακή πρόκληση και ότι, επομένως, θα πρέπει 

να υπάρχει καλύτερος συντονισμός μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών φορέων· 

θεωρεί ότι η υλοποίηση των ΣΒΑ είναι μια ευκαιρία για την ενίσχυση μιας βασισμένης 

στα δικαιώματα προσέγγισης των πολιτικών για το άσυλο και τη μετανάστευση, καθώς 

και για την ενσωμάτωση της μετανάστευσης στις αναπτυξιακές στρατηγικές· καλεί τη 
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διεθνή κοινότητα να εγκρίνει μετρήσιμους δείκτες των ΣΒΑ σχετικά με τη μετανάστευση, 

και να συγκεντρώσει και να δημοσιεύσει αναλυτικά στοιχεία όσον αφορά την πρόσβαση 

των μεταναστών σε αξιοπρεπή εργασία, υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση, ιδίως σε 

αναπτυσσόμενες χώρες προορισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η διακυβέρνηση της 

μετανάστευσης· 

11. δηλώνει ότι οι ασκούντες εμπορία ανθρώπων παρουσιάζουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα 

σε πολλούς πρόσφυγες· τονίζει εκ νέου τη σημασία της καταπολέμησης της εμπορίας 

ανθρώπων, της διακοπής της χρηματικής ροής και της διάλυσης των δικτύων, καθώς αυτό 

θα έχει θετικό αντίκτυπο στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όσον αφορά 

τους πρόσφυγες σε τρίτες χώρες που έχουν στόχο να διαφύγουν από τον πόλεμο και την 

τρομοκρατία· 

12. τονίζει ότι είναι ανάγκη η ΕΕ να εντείνει τις εξωτερικές πολιτικές της για την επίτευξη 

ειρήνης και σταθερότητας στις περιοχές όπου ο πόλεμος και οι συγκρούσεις προκαλούν 

τεράστιες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση· 

13. επαναλαμβάνει την πρόσφατη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, σύμφωνα με την οποία ένας μεγάλος αριθμός μεταναστών έχουν πέσει 

θύματα τρομοκρατίας και σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και ότι, 

συνεπώς, οι πρόσφυγες αυτοί θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ανάλογα· 

14. καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν την αποδοτική και αποτελεσματική 

συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής, και να δώσουν προτεραιότητα στον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη μεταναστευτική τους πολιτική όσον αφορά τις τρίτες 

χώρες· 

15. σημειώνει ότι ο αυξανόμενος αριθμός προσφύγων σε ολόκληρο τον κόσμο επισκιάζεται 

από τον ακόμη μεγαλύτερο αριθμό εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων· υπογραμμίζει ότι τα 

εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα δεν θα πρέπει να υφίστανται διακρίσεις απλώς και μόνο 

επειδή αναγκάστηκαν να αναζητήσουν ασφάλεια χωρίς να διασχίσουν τα διεθνή σύνορα 

και, ως εκ τούτου, τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα των εσωτερικά 

εκτοπισμένων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην υγειονομική 

περίθαλψη και την εκπαίδευση· 

16. ζητεί να δημιουργηθούν νόμιμες οδοί μετανάστευσης του εργατικού δυναμικού, μεταξύ 

άλλων για τομείς χαμηλόμισθης εργασίας· 

17. παροτρύνει την ΕΕ να ενσωματώσει τη διάσταση της μετανάστευσης στο πλαίσιο για την 

περίοδο μετά τη συμφωνία του Κοτονού, που θα καθορίσει τις μελλοντικές σχέσεις 

μεταξύ της ΕΕ και των χωρών ΑΚΕ· σημειώνει ότι η μεγαλύτερη συμμετοχή τρίτων 

χωρών στον σχεδιασμό και τη διαπραγμάτευση των μέσων της Συνολικής Προσέγγισης 

της Μετανάστευσης και της Κινητικότητας (ΣΜΠΚ) θα προωθούσε τον χαρακτήρα 

εταιρικής σχέσης των μέσων αυτών, βελτιώνοντας έτσι τον ενστερνισμό σε τοπικό 

επίπεδο και την αποτελεσματικότητά τους· 

18. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τη διαφάνεια και την ευελιξία του 

καταπιστευματικού ταμείου έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για την Αφρική και καλεί τα κράτη 

μέλη να συνεισφέρουν, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό με την Επιτροπή, στο ταμείο αυτό· 

υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί, μέσω κατάλληλης παρακολούθησης 
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και αξιολόγησης των προγραμμάτων, ότι το καταπιστευματικό ταμείο εξυπηρετεί τον 

σκοπό του, δηλαδή την παροχή βοήθειας σε εκείνους που έχουν ανάγκη, την 

καταπολέμηση της κακής διακυβέρνησης και της διαφθοράς και την προώθηση του 

κράτους δικαίου στις αφρικανικές χώρες· 

19. ζητεί την ελάφρυνση του χρέους των φτωχότερων χωρών, προκειμένου να βοηθηθούν 

όσον αφορά την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών που θα διασφαλίζουν τον σεβασμό των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επιμένει ότι οι βιώσιμες λύσεις για το χρέος, 

συμπεριλαμβανομένων προτύπων για υπεύθυνη χορήγηση και λήψη δανείων, πρέπει να 

διευκολύνονται μέσω πολυμερούς νομικού πλαισίου για διαδικασίες αναδιάρθρωσης του 

δημόσιου χρέους με σκοπό την ελάφρυνση του χρέους και την αποφυγή δημιουργίας μη 

βιώσιμου χρέους, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι συνθήκες για την προστασία των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε βάθος χρόνου. 
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