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SUGESTII 

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, 

includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată: 

1. consideră că migrația reprezintă un drept al omului consacrat la articolul 13 din Declarația 

universală a drepturilor omului a ONU; îndeamnă Comisia, statele membre și comunitatea 

internațională să respecte acest articol și obligațiile internaționale relevante referitoare la 

refugiați și migranți și să recunoască contribuția pozitivă adusă de refugiați și migranți în 

societățile noastre, în beneficiul țărilor de destinație, al țărilor de tranzit și al țărilor de 

origine, inclusiv al țărilor în curs de dezvoltare; subliniază în acest sens efectele pozitive 

pe care le poate avea migrația asupra dezvoltării; 

2. invită UE și comunitatea internațională să identifice măsuri specifice care pot fi luate de 

guverne pentru a mări potențialul migrației legale ca factor de stimulare a dezvoltării; 

subliniază că este nevoie de conducere politică și de o susținere puternică, mai ales în 

țările de destinație, pentru a combate xenofobia și pentru a facilita integrarea socială a 

migranților; 

3. subliniază necesitatea luării unor măsuri urgente pentru combaterea tuturor încălcărilor 

drepturilor omului cu care se confruntă migranții, cele mai accentuate având loc în 

situațiile de presiune cauzate de provocările în materie de securitate și de dezastrele 

naturale; evidențiază că UE și statele sale membre trebuie să ofere un exemplu de 

promovare și apărare a drepturilor omului în cazul migranților, în special pe propriul 

teritoriu, astfel încât să prezinte credibilitate în discuțiile pe tema migrației și a drepturilor 

omului în țările terțe; 

4. solicită să se acorde o atenție deosebită garantării drepturilor grupurilor vulnerabile, 

precum femeile, copiii, persoanele LGBT, persoanele cu dizabilități și persoanele în 

vârstă, care sunt deosebit de vulnerabile în fața diferitelor tipuri de pericole, și anume acte 

de violență, trafic și abuzuri; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să 

promoveze ideea importanței pe care o are educația pentru copii, inclusiv pentru aceia 

care sunt strămutați sau care trăiesc în taberele de refugiați, deoarece educația aduce 

normalitate în viața unui copil, ceea ce, în consecință, oferă demnitate și restabilește un 

drept al omului, și anume dreptul de a avea o copilărie ocrotită; 

5. reamintește că majoritatea refugiaților și a migranților de la nivel mondial sunt găzduiți de 

țări în curs de dezvoltare; recunoaște eforturile depuse de țările terțe în ceea ce privește 

primirea migranților și a refugiaților; subliniază că sistemele de sprijin ale acestor țări se 

confruntă cu provocări critice care pot duce la apariția unor amenințări serioase la adresa 

protecției populației strămutate tot mai numeroase; 

6. solicită UE să urmărească coerența politicilor și să folosească diverse instrumente de 

politică în relațiile sale cu țările în curs de dezvoltare pentru a promova drepturile omului 

și drepturile migranților; invită, în acest sens, UE și statele sale membre să includă în mod 

sistematic aspectele privind migrația în programele de dezvoltare și în dialogul politic cu 

țările terțe, precum și să ofere asistență tehnică pentru a îmbunătăți politicile de integrare a 

migranților la nivel național și local, prin asigurarea continuă a unei implicări adecvate a 

ONG-urilor și a societății civile; invită Comisia Europeană și SEAE să îmbunătățească 
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schimbul de bune practici cu țările terțe, în special prin instruirea lucrătorilor umanitari să 

identifice într-un mod mai eficient diferitele caracteristici, origini și experiențe ale 

migranților, în special ale celor mai vulnerabili, pentru a le oferi o protecție și o asistență 

mai bune, în funcție de nevoile acestora; 

7. subliniază că programele de asistență pentru dezvoltare nu ar trebui să fie folosite doar 

pentru gestionarea migrației și a frontierelor; îndeamnă ca proiectele de dezvoltare ale UE 

destinate migranților și solicitanților de azil să pună în aplicare principiul potrivit căruia 

nimeni nu este lăsat deoparte, punându-se accentul pe accesul la servicii sociale de bază, 

în special la sănătate și educație, și acordându-se o atenție specială persoanelor și 

grupurilor vulnerabile, precum femeile, copiii, minoritățile și popoarele indigene, 

persoanele LGBT și persoanele cu dizabilități; 

8. consideră că migrația are cauze profunde (îndeosebi economice, politice, sociale și legate 

de mediu); consideră că ajutorul pentru dezvoltare ar trebui să aibă în vedere în mod 

eficient aceste cauze profunde, prin creșterea cooperării pentru dezvoltare, îmbunătățirea 

procesului de consolidare a capacităților, sprijinirea soluționării conflictelor și promovarea 

respectării drepturilor omului; subliniază că aceste cauze sunt legate de intensificarea 

conflictelor și a războaielor, de încălcările drepturilor omului și de lipsa unei bune 

guvernanțe; 

9. reamintește că sărăcia, inegalitatea și lipsa de perspective constituie cauze profunde ale 

migrației, iar cooperarea pentru dezvoltare reprezintă un instrument eficient pentru a 

combate aceste probleme; regretă, în acest context, că ajutorul acordat de UE încă nu 

înregistrează nivelurile necesare pentru atingerea obiectivului unei AOD (asistență oficială 

pentru dezvoltare) egale cu 0,7°% din VNB și că mai multe state membre chiar și-au redus 

programele de ajutor; 

10. salută integrarea migrației în obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD), și anume în ODD 

10, care stabilește cadrul pentru politica de dezvoltare globală până în 2030; reamintește 

că statele s-au angajat să coopereze la nivel internațional pentru „asigurarea unei migrații 

legale, desfășurate în condiții de siguranță și ordine, care să presupună respectarea deplină 

a drepturilor omului și aplicarea unui tratament uman migranților indiferent de statutul lor, 

refugiaților și persoanelor strămutate”; observă că strămutarea forțată nu reprezintă numai 

o problemă umanitară, ci și o provocare în ceea ce privește dezvoltarea și că, prin urmare, 

ar trebui să existe o mai bună coordonare între actorii umanitari și actorii din domeniul 

dezvoltării; consideră că punerea în aplicare a ODD reprezintă o ocazie de a consolida 

abordarea bazată pe drepturi în politicile din domeniul azilului și migrației și de a include 

migrația în strategiile de dezvoltare; invită comunitatea internațională să adopte indicatori 

cuantificabili ai ODD în ceea ce privește migrația, precum și să colecteze și să publice 

date defalcate privind accesul migranților la locuri de muncă decente, la asistență 

medicală și la educație, în special în țările de destinație aflate în curs de dezvoltare, pentru 

a îmbunătăți guvernanța în materie de migrație; 

11. afirmă că traficanții de persoane prezintă multor refugiați o imagine distorsionată; 

reiterează importanța combaterii traficului de persoane, a întreruperii fluxului de bani și a 

dezmembrării rețelelor de traficanți, deoarece aceste măsuri vor avea un efect pozitiv 

asupra situației drepturilor omului în cazul refugiaților din țările terțe care încearcă să fugă 

din calea războiului și a terorii; 
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12. subliniază că este necesar ca UE să își intensifice politicile externe de instaurare a păcii și 

a stabilității în zonele în care războiul și conflictele declanșează fluxuri de migrație masive 

către Uniunea Europeană; 

13. reiterează declarația recentă a Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru 

Refugiați referitoare la faptul că foarte mulți migranți sunt victime ale terorismului și ale 

unor încălcări grave ale drepturilor omului și că, prin urmare, acești refugiați ar trebui să 

fie tratați în mod corespunzător; 

14. solicită UE și statelor membre să asigure o coerență eficientă și efectivă a politicilor în 

favoarea dezvoltării și să acorde prioritate respectării drepturilor omului în politicile lor 

din domeniul migrației în ceea ce privește țările terțe; 

15. observă că numărul în creștere al refugiaților la nivel mondial este eclipsat de numărul și 

mai mare al persoanelor strămutate în interiorul țării; subliniază că persoanele strămutate 

în interiorul țării nu ar trebui să fie discriminate pentru simplul fapt că au fost nevoite să 

își găsească siguranța fără să treacă granițe internaționale și, prin urmare, subliniază că ar 

trebui să se susțină drepturile persoanelor strămutate în interiorul țării, inclusiv accesul la 

sănătate și la educație; 

16. solicită dezvoltarea unor căi legale de migrație a forței de muncă, inclusiv în sectoarele cu 

salarii mici; 

17. îndeamnă UE să integreze dimensiunea migrației în cadrul post-Cotonou, care va stabili 

relațiile viitoare dintre UE și țările ACP; constată că o mai mare implicare a țărilor terțe în 

proiectarea și negocierea instrumentelor AGMM (abordare globală în materie de migrație 

și mobilitate) ar consolida natura „partenerială” a acestor instrumente, îmbunătățind 

participarea locală la acestea și eficiența lor; 

18. solicită Comisiei să mărească transparența și flexibilitatea Fondului fiduciar de urgență 

pentru Africa al UE și solicită statelor membre să contribuie la acest fond, cel puțin la 

același nivel ca și Comisia; subliniază că este esențial să se asigure, printr-o monitorizare 

și o evaluare corespunzătoare ale programelor, faptul că fondul fiduciar își atinge scopul, 

și anume ajutorarea celor aflați dificultate, combaterea guvernanței defectuoase și a 

corupției și promovarea statului de drept în țările africane; 

19. solicită reducerea datoriilor țărilor sărace, pentru a le ajuta să elaboreze politici publice 

care să garanteze respectarea drepturilor omului; insistă că trebuie facilitată găsirea unor 

soluții sustenabile la problemele legate de datorii, inclusiv a unor standarde pentru 

realizarea în mod responsabil a activităților de creditare și împrumut, printr-un cadru 

juridic multilateral pentru procesele de restructurare a datoriei suverane, în vederea 

atenuării poverii datoriei și a evitării datoriilor nesustenabile, astfel încât să se creeze 

condițiile necesare pentru protecția drepturilor omului pe termen lung. 
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