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NÁVRHY 

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre zahraničné veci, aby ako gestorský výbor zaradil do 

návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

1. domnieva sa, že migrácia je ľudským právom, ktoré je zakotvené v článku 13 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv OSN; naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty a medzinárodné 

spoločenstvo, aby dodržiavali ustanovenia tohto článku a ostatné medzinárodné záväzky 

týkajúce sa utečencov a migrantov a uznali pozitívny prínos, ktorý pre našu spoločnosť 

predstavujú utečenci a migranti, a to pokiaľ ide o cieľové krajiny, tranzitné krajiny a 

krajiny pôvodu vrátane rozvojových krajín; v tejto súvislosti zdôrazňuje pozitívny vplyv, 

ktorý migrácia môže mať na rozvoj; 

2. vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby určili konkrétne opatrenia, ktoré môžu 

vlády prijať na posilnenie potenciálu legálnej migrácie ako faktora, ktorý umožňuje 

rozvoj; zdôrazňuje, že je potrebné politické vedenie a dôrazné presadzovanie, najmä v 

cieľových krajinách, s cieľom bojovať proti xenofóbii a uľahčiť sociálnu integráciu 

migrantov; 

3. zdôrazňuje potrebu prijatia naliehavých opatrení na riešenie každého porušovania 

ľudských práv, ktorému čelia migranti a ktoré je najkritickejšie v situáciách nátlaku v 

dôsledku bezpečnostných problémov a prírodných katastrof; zdôrazňuje, že EÚ a jej 

členské štáty musia ísť príkladom, pokiaľ ide o podporu a ochranu ľudských práv 

migrantov, najmä v rámci jej vlastných hraníc, aby bola dôveryhodná pri rokovaniach o 

migrácii a ľudských právach v tretích krajinách; 

4. žiada, aby sa osobitná pozornosť venovala zabezpečeniu práv zraniteľných skupín, ako sú 

ženy, deti, osoby LGBT, ľudia so zdravotným postihnutím a starší ľudia, ktorí sú osobitne 

zraniteľní voči všetkým druhom nebezpečenstva, najmä násiliu, obchodovaniu s ľuďmi a 

zneužívaniu; vyzýva Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby zdôrazňovala 

význam vzdelávania pre deti vrátane tých, ktoré sú presídlené alebo ktoré žijú v 

utečeneckých táboroch, keďže vzdelanie vnáša do života dieťaťa stabilitu, ktorá následne 

vedie k dôstojnosti a obnoveniu ľudského práva dieťaťa na láskyplné detstvo; 

5. pripomína, že väčšina utečencov a migrantov vo svete sa nachádza v rozvojových 

krajinách; uznáva úsilie, ktoré vyvíjajú tretie krajiny pri prijímaní migrantov a utečencov; 

zdôrazňuje, že systémy podpory týchto krajín čelia veľkým problémom, ktoré môžu 

vyvolať vážne hrozby pre ochranu čoraz väčšieho počtu vysídleného obyvateľstva; 

6. vyzýva EÚ, aby sa usilovala o politickú súdržnosť a v rámci svojich vzťahov s 

rozvojovými krajinami využívala rôzne politické nástroje s cieľom podporovať ľudské 

práva a práva migrantov; v tejto súvislosti vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby systematicky 

začleňovali otázky migrácie do politického dialógu s tretími krajinami, a poskytli 

technickú pomoc na zlepšenie politík v oblasti integrácie migrantov na vnútroštátnej a 

miestnej úrovni a súčasne zabezpečili riadne zapojenie MVO a občianskej spoločnosti; 

vyzýva tiež Komisiu a ESVČ, aby posilnili výmenu osvedčených postupov s tretími 

krajinami, najmä pri poskytovaní odbornej prípravy pracovníkom poskytujúcim pomoc, 

aby účinnejšie identifikovali rôzne charakteristiky, zázemia a skúsenosti migrantov, najmä 

tých najzraniteľnejších, s cieľom lepšie chrániť týchto migrantov a pomáhať im v súlade s 
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ich potrebami; 

7. zdôrazňuje, že programy rozvojovej pomoci by sa nemali využívať výlučne na účely 

migrácie a riadenia hraníc; vyzýva, aby sa pri rozvojových projektoch EÚ zameraných na 

migrantov a žiadateľov o azyl uplatňovala zásada „nikoho nenechať bez pomoci“ tým, že 

sa pozornosť sústredí na prístup k základným sociálnym službám, najmä k zdravotnej 

starostlivosti a vzdelávaniu, a že sa bude venovať osobitná pozornosť zraniteľným 

osobám a skupinám, ako sú ženy, deti, menšiny a pôvodní obyvatelia, LGBT osoby a 

osoby so zdravotným postihnutím; 

8. domnieva sa, že migrácia má základné príčiny (najmä hospodárske, politické, sociálne a 

environmentálne); domnieva sa, že rozvojová pomoc by sa mala účinne zameriavať na 

tieto príčiny zvýšením rozvojovej spolupráce, zlepšením budovania kapacít, podporou 

riešenia konfliktov a presadzovaním dodržiavania ľudských práv;  zdôrazňuje, že tieto 

príčiny sú spojené s rozšírením konfliktov a vojen, porušovaním ľudských práv a 

nedostatkom dobrej správy vecí verejných; 

9. pripomína, že chudoba, nerovnosť a nedostatočné možnosti sú základnými príčinami 

migrácie a že rozvojová spolupráca je účinným nástrojom na riešenie týchto problémov; v 

tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že úroveň pomoci EÚ v súčasnosti nie je 

na ceste k dosiahnutiu cieľa 0,7 % HND na oficiálnu rozvojovú pomoc a že niekoľko 

členských štátov svoje programy pomoci dokonca zoškrtalo; 

10. víta začlenenie migrácie do cieľov udržateľného rozvoja, konkrétne do cieľa č. 10, ktorý 

stanovuje rámec pre globálnu rozvojovú politiku do roku 2030; pripomína, že štáty sa 

zaviazali k spolupráci na medzinárodnej úrovni s cieľom „zaistiť bezpečnú, systematickú 

a legálnu migráciu, v rámci ktorej sa plne rešpektujú ľudské práva a humánne 

zaobchádzanie s migrantmi bez ohľadu na štatút migrácie, utečencov a vysídlených osôb“; 

poznamenáva, že nútené vysídlenie nie je len humanitárny, ale aj rozvojový problém, a že 

subjekty v humanitárnej a rozvojovej oblasti by preto mali byť lepšie skoordinované; 

domnieva sa, že plnenie cieľov udržateľného rozvoja je príležitosťou na posilnenie 

prístupu založeného na právach v azylovej a migračnej politike a na začlenenie migrácie 

do rozvojových stratégií; vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prijalo merateľné 

ukazovatele cieľov udržateľného rozvoja týkajúce sa migrácie a zhromažďovalo a 

uverejňovalo rozčlenené údaje o prístupe migrantov k dôstojnej práci, zdravotnej 

starostlivosti a vzdelávaniu, najmä v rozvojových krajinách určenia, s cieľom zlepšiť 

riadenie migrácie; 

11. poznamenáva, že obchodníci s ľuďmi poskytujú mnohým utečencom skreslený obraz; 

pripomína význam boja proti obchodovaniu s ľuďmi prostredníctvom prerušenia toku 

peňazí a rozbitia sietí, lebo to bude mať pozitívny vplyv na situáciu v oblasti ľudských 

práv utečencov v tretích krajinách, ktorí sa snažia utiecť pred vojnou a terorom; 

12. zdôrazňuje, že je potrebné, aby EÚ v rámci svojej zahraničnej politiky urýchlila nastolenie 

mieru a stability v tých oblastiach, v ktorých vojna a konflikt spôsobujú obrovské 

migračné toky do Európskej únie; 

13. pripomína nedávne vyhlásenie Vysokého komisára OSN pre utečencov, že veľké 

množstvo migrantov je obeťou terorizmu a závažného porušovania ľudských práv a že by 

sa preto s týmito utečencami malo náležite zaobchádzať; 
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14. vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby vo svojej migračnej politike s tretími krajinami 

zabezpečili súdržnú politiku v záujme efektívneho a účinného rozvoja s dôrazom na 

dodržiavanie ľudských práv; 

15. poznamenáva, že rastúci počet utečencov na celom svete zatienil čoraz väčší počet 

vnútorne vysídlených osôb; zdôrazňuje, že vnútorne vysídlené osoby by nemali byť 

diskriminované iba na základe skutočnosti, že museli vyhľadať bezpečie bez prekročenia 

medzinárodných hraníc, a preto zdôrazňuje, že by sa mali podporiť práva vnútorne 

vysídlených osôb vrátane prístupu k zdravotnej starostlivosti a vzdelaniu; 

16. žiada o vytvorenie pravidelných kanálov pre migráciu pracovnej sily, a to aj pre odvetvia s 

nízkymi mzdami; 

17. vyzýva EÚ, aby zahrnula rozmer migrácie do rámca po skončení Dohody z Cotonou, 

ktorý bude určovať budúce vzťahy medzi EÚ a krajinami AKT; poznamenáva, že väčšia 

účasť tretích krajín pri navrhovaní nástrojov GAMM a rokovaní o týchto nástrojoch by 

posilnila povahu „partnerstva“ týchto nástrojov, zlepšila miestnu zodpovednosť za ne a 

ich účinnosť; 

18. žiada Komisiu, aby zvýšila transparentnosť a flexibilitu Núdzového trustového fondu EÚ 

pre Afriku, a vyzýva členské štáty EÚ, aby prispeli do tohto fondu aspoň na rovnakej 

úrovni ako Komisia; zdôrazňuje, že prostredníctvom riadneho monitorovania a hodnotenia 

programov je nevyhnutné zabezpečiť, aby trustový fond slúžil svojmu účelu, konkrétne 

pomoci ľuďom v núdzi, boju proti zlej správe, korupcii a podpore právneho štátu v 

afrických krajinách; 

19. žiada odpustenie dlhu chudobných krajín s cieľom pomôcť im rozvíjať verejné politiky, 

ktoré zaručujú dodržiavanie ľudských práv; trvá na tom, že udržateľné riešenia dlhu 

vrátane noriem pre zodpovedné poskytovanie a prijímanie úverov, sa musia uľahčiť 

prostredníctvom viacstranného právneho rámca pre procesy reštrukturalizácie štátneho 

dlhu s cieľom zmierniť dlhovú záťaž a predísť neudržateľnému dlhu, aby boli vytvorené 

podmienky na ochranu ľudských práv v dlhodobom horizonte; 
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