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SUGGESTIES 

De Commissie ontwikkelingssamenwerking verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 

buitenlandse zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. herinnert eraan dat het recht op migratie is vastgelegd in artikel 13 van de Universele 

Verklaring van de rechten van de mens van de Verenigde Naties; dringt erop aan dat de 

Commissie, de lidstaten en de internationale gemeenschap dit artikel en de toepasselijke 

internationale verplichtingen inzake vluchtelingen en migranten naleven en de positieve 

bijdrage erkennen die vluchtelingen en migranten aan onze samenleving leveren, en die 

zowel gastlanden, transitlanden als landen van herkomst, waaronder ook 

ontwikkelingslanden, ten goede komt; benadrukt in dit verband het positieve effect dat 

migratie kan hebben op ontwikkeling; 

2. roept de EU en de internationale gemeenschap op specifieke maatregelen vast te stellen 

die overheden kunnen nemen om het potentieel van legale migratie als katalysator van 

ontwikkeling te vergroten; benadrukt dat politiek leiderschap en krachtige pleitbezorging 

nodig zijn, met name in de landen van bestemming, om xenofobie te bestrijden en de 

sociale integratie van migranten te vergemakkelijken; 

3. benadrukt dat er dringend iets moet worden gedaan aan alle schendingen van 

mensenrechten waarmee migranten te kampen hebben en die met name ernstig zijn in 

situaties waar sprake is van druk als gevolg van veiligheidsproblemen en natuurrampen; 

benadrukt dat de EU en haar lidstaten het goede voorbeeld moeten geven als het gaat om 

het bevorderen en beschermen van de mensenrechten van migranten, met name binnen de 

eigen grenzen, om op geloofwaardige wijze deel te kunnen nemen aan discussies over 

migratie en mensenrechten in derde landen; 

4. verzoekt om speciale aandacht voor de bescherming van de rechten van kwetsbare 

groepen zoals vrouwen, kinderen, LGBT-personen, personen met een handicap en 

ouderen, die een grote kans lopen om slachtoffer te worden van diverse vormen van 

geweld, handel en misbruik; roept de Europese Dienst voor extern optreden (EDEO) op 

onderwijs voor kinderen te bevorderen, ook bij ontheemden en mensen in 

vluchtelingenkampen, aangezien onderwijs een zekere regelmaat in het kinderleven 

brengt, kinderen waardigheid geeft en hun recht op een beschermde jeugd herstelt; 

5. herinnert eraan dat de meerderheid van de vluchtelingen en migranten in de wereld 

worden opgevangen in ontwikkelingslanden; erkent de inspanningen van derde landen om 

migranten en vluchtelingen op te vangen; benadrukt dat de hulpsystemen van deze landen 

het hoofd moeten bieden aan cruciale uitdagingen die een risico vormen voor de 

bescherming van een steeds grotere groep ontheemden; 

6. roept de EU op samenhangend beleid te ontwikkelen en gebruik te maken van 

verschillende beleidsinstrumenten in haar relatie met ontwikkelingslanden, om de 

mensenrechten en rechten van migranten te bevorderen; roept de EU en haar lidstaten op 

migratiekwesties systematisch op te nemen in de politieke dialoog met derde landen en 

ook technische ondersteuning te bieden om het nationale en lokale integratiebeleid voor 

migranten te verbeteren, waarbij ngo's en de civiele samenleving altijd op gepaste wijze 

moeten worden betrokken; roept de Commissie en de EDEO voorts op om de uitwisseling 
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van succesvolle werkwijzen met derde landen te verbeteren, in het bijzonder door 

opleiding te geven aan hulpverleners zodat zij een beter inzicht krijgen in de verschillende 

kenmerken, achtergronden en ervaringen van migranten, met name de kwetsbaarsten 

onder hen, en deze zo beter kunnen beschermen en bijstaan op basis van hun specifieke 

behoeften; 

7. benadrukt dat de programma's voor ontwikkelingssamenwerking niet mogen worden 

ingezet voor doeleinden die alleen maar met migratie en grensbeheer te maken hebben; 

dringt erop aan dat de programma's voor ontwikkelingssamenwerking van de EU die 

gericht zijn op migranten en asielzoekers op basis van het beginsel werken dat niemand 

aan zijn lot mag worden overgelaten, door de nadruk te leggen op primaire sociale 

voorzieningen, met name gezondheidszorg en onderwijs, en door speciale aandacht te 

besteden aan kwetsbare personen en groepen, zoals vrouwen, kinderen, minderheden en 

inheemse volkeren, LGTB-personen en personen met een handicap; 

8. wijst erop dat migratie onderliggende oorzaken heeft (met name economische, politieke, 

sociale en milieuredenen); meent dat ontwikkelingssteun deze onderliggende oorzaken op 

doeltreffende wijze moet aanpakken, door meer ontwikkelingssamenwerking, verbetering 

van capaciteitsopbouw, hulp bij het beheersen van conflicten en bevordering van de 

eerbiediging van de mensenrechten; benadrukt dat deze oorzaken verband houden met 

toenemende conflicten en oorlogen, mensenrechtenschendingen en het ontbreken van 

goed bestuur; 

9. herinnert eraan dat armoede, ongelijkheid en een gebrek aan toekomstperspectief 

onderliggende oorzaken zijn van migratie en dat ontwikkelingssamenwerking een effectief 

hulpmiddel is om iets te doen aan deze kwesties; betreurt in verband hiermee dat het er 

momenteel niet naar uitziet dat de EU-steun de doelstelling van 0,7 % van het BNP zal 

bereiken en dat sommige lidstaten zelfs hebben bezuinigd op hun hulpprogramma's; 

10. is verheugd over de integratie van migratie in de doelstellingen inzake duurzame 

ontwikkeling (Sustainable Development Goals, SDG's), met name doelstelling 10 die tot 

2030 het kader zal vormen voor het ontwikkelingsbeleid; herinnert eraan dat de staten 

hebben toegezegd internationaal samen te werken om een veilige, ordelijke en reguliere 

migratie te garanderen waarbij de mensenrechten volledig worden geëerbiedigd en 

migranten humaan worden behandeld, ongeacht hun status als migrant, vluchteling of als 

ontheemde; merkt op dat gedwongen verplaatsing niet alleen een humanitaire kwestie is, 

maar ook een uitdaging op het gebied van ontwikkeling en dat de actoren op humanitair 

en ontwikkelingsgebied daarom beter op elkaar moeten inspelen; is van mening dat de 

tenuitvoerlegging van de SDG's een kans biedt om de op rechten gebaseerde benadering 

van asiel- en migratiebeleid te versterken en migratie standaard op te nemen in 

ontwikkelingsstrategieën; roept de internationale gemeenschap op meetbare indicatoren te 

gebruiken voor de SDG's over migratie en ook opgesplitste gegevens te verzamelen en te 

publiceren over de toegang van migranten tot waardig werk, gezondheidszorg en 

onderwijs, met name in landen van bestemming die als ontwikkelingslanden kunnen 

worden aangemerkt, om zo het migratiebeheer te verbeteren; 

11. merkt op dat mensenhandelaren veel vluchtelingen een te rooskleurig beeld schetsen; 

benadrukt wederom dat het belangrijk is om mensenhandel te bestrijden, geldstromen af te 

snijden en netwerken te ontmantelen, aangezien dit een positief effect zal hebben op de 
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mensenrechtensituatie van vluchtelingen in derde landen die oorlog en terreur willen 

ontvluchten; 

12. benadrukt dat het noodzakelijk is dat de EU haar buitenlands beleid voor het brengen van 

vrede en stabiliteit intensiveert in gebieden waar oorlog en conflicten leiden tot enorme 

migratiestromen naar de Europese Unie; 

13. herhaalt de recente uitspraak van de Hoge Commissaris van de VN voor vluchtelingen dat 

een groot aantal migranten slachtoffers zijn van terrorisme en ernstige 

mensenrechtenschendingen en dat deze vluchtelingen daarom een gepaste behandeling 

moeten krijgen; 

14. verzoekt de EU en haar lidstaten te zorgen voor een efficiënt, doeltreffend en 

samenhangend ontwikkelingsbeleid en in het migratiebeleid met betrekking tot derde 

landen de nadruk te leggen op de eerbiediging van de mensenrechten; 

15. merkt op dat het groeiende aantal vluchtelingen in de wereld wordt overschaduwd door 

het nog grotere aantal ontheemden; onderstreept dat binnenlands ontheemde personen niet 

mogen worden gediscrimineerd om het enkele feit dat ze op zoek zijn gegaan naar 

veiligheid zonder internationale grenzen te overschrijden, en benadrukt daarom dat de 

rechten van binnenlands ontheemde personen, waaronder het recht van toegang tot 

gezondheidszorg en onderwijs, moeten worden gerespecteerd; 

16. roept op tot het creëren van reguliere kanalen voor arbeidsmigratie, onder meer voor 

lagelonensectoren; 

17. dringt erop aan dat de EU de migratiedimensie opneemt in het post-Cotonoukader dat de 

toekomstige relatie tussen de EU en de ACS-landen zal bepalen; merkt op dat meer 

betrokkenheid van derde landen bij de ontwikkeling en onderhandeling van TAMM-

instrumenten het partnerschapsaspect van deze instrumenten zal verbeteren waardoor de 

lokale inzet en doeltreffendheid ervan wordt bevorderd; 

18. vraagt de Commissie om de transparantie en flexibiliteit van het EU-trustfonds voor 

Afrika te verbeteren en roept de lidstaten op om op zijn minst evenveel bij te dragen aan 

dit fonds als de Commissie; benadrukt dat het cruciaal is om, door middel van toezicht op 

en evaluatie van de programma's, te garanderen dat het trustfonds zijn doel dient, namelijk 

het helpen van mensen in nood, het bestrijden van slecht bestuur en corruptie en het 

bevorderen van het bestuur in Afrikaanse landen; 

19. dringt aan op schuldsanering voor arme landen, om hen te helpen overheidsbeleid te 

ontwikkelen dat de eerbiediging van de mensenrechten verzekert; staat erop dat er, met 

het oog op het verlichten van de schuldenlast en het voorkomen van niet-duurzame 

schulden, duurzame oplossingen voor schulden, waaronder normen voor verantwoord 

lenen, moeten worden gefaciliteerd door een multilateraal juridisch kader voor processen 

van staatsschuldherstructurering, om ervoor te zorgen dat de mensenrechten op de lange 

termijn kunnen worden beschermd; 
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