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FÖRSLAG 

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för utrikesfrågor att som ansvarigt utskott infoga 

följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet betraktar migration som en mänsklig rättighet som fastställs i 

artikel 13 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Kommissionen, 

medlemsstaterna och världssamfundet uppmanas med kraft att respektera denna artikel 

och de relevanta internationella förpliktelserna rörande flyktingar och migranter, och att 

erkänna att flyktingarna och migranterna har positiv inverkan på våra samhällen, vilket 

gynnar destinationsländerna, transitländerna och ursprungsländerna, däribland 

utvecklingsländerna. Parlamentet understryker i detta sammanhang de positiva effekter 

som migrationen kan få för utvecklingen. 

2. Europaparlamentet uppmanar EU och världssamfundet att kartlägga särskilda åtgärder 

som regeringarna kan vidta för att förstärka den lagliga migrationens potential som 

katalysator för utveckling. Parlamentet framhåller att det krävs politiskt ledarskap och ett 

starkt engagemang, särskilt i destinationsländerna, för att bekämpa främlingsfientlighet 

och underlätta migranternas sociala integration. 

3. Europaparlamentet understryker att det är hög tid att vidta åtgärder för att ta itu med alla 

de människorättskränkningar som migranter utsätts för. Dessa kränkningar är särskilt 

akuta i pressade situationer som uppstått på grund av säkerhetsrelaterade utmaningar och 

naturkatastrofer. Om EU och medlemsstaterna ska ha trovärdighet i diskussioner om 

migration och mänskliga rättigheter i tredjeländer måste man föregå med gott exempel 

genom att, särskilt inom sina egna gränser, främja och skydda migranternas mänskliga 

rättigheter. 

4. Europaparlamentet begär att man särskilt ska uppmärksamma rättigheterna för utsatta 

grupper – såsom kvinnor, barn, hbt-personer, personer med funktionsnedsättning och äldre 

– som är särskilt sårbara för alla slags faror, bland annat våld, människohandel och 

övergrepp. Europeiska utrikestjänsten uppmanas att lyfta fram utbildningens betydelse för 

barn, även för dem som fördrivits eller som bor i flyktingläger, eftersom utbildning skapar 

normalitet i ett barns liv, vilket ger barnet värdighet och återupprättar hans eller hennes 

mänskliga rättighet till en trygg barndom. 

5. Europaparlamentet påminner om att en majoritet av världens flyktingar och migranter tas 

emot av utvecklingsländer. Parlamentet erkänner de insatser som tredjeländer gör för att ta 

emot flyktingar och migranter. Stödsystemen i dessa länder står inför kritiska utmaningar 

som kan orsaka allvarliga hot mot skyddet av växande fördrivna befolkningsgrupper. 

6. Europaparlamentet uppmanar EU att tillämpa en konsekvent politik och att använda olika 

politiska instrument i sina förbindelser med utvecklingsländerna, i syfte att främja 

mänskliga rättigheter och migranters rättigheter. EU och medlemsstaterna uppmanas att 

systematiskt införliva migrationsfrågor som ett inslag i den politiska dialogen med 

tredjeländer och att ge tekniskt stöd för att förbättra den nationella och lokala politiken för 

integration av migranter samtidigt som involveringen av icke-statliga organisationer och 

det civila samhället säkerställs. Vidare uppmanas kommissionen och utrikestjänsten att 

förbättra utbytet av god praxis med tredjeländer, särskilt när det gäller att utbilda 
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biståndsarbetare i att mer effektivt kartlägga migranternas – och i synnerhet de mest 

utsatta migranternas – olika karaktärsegenskaper, bakgrunder och erfarenheter, så att man 

bättre kan skydda och hjälpa dessa migranter på ett sätt som tillgodoser deras behov.  

7. Europaparlamentet framhåller att utvecklingsbiståndsprogram inte bör användas enbart för 

migrations- och gränsförvaltningsändamål. Parlamentet vädjar om att EU-

utvecklingsprojekt inriktade på migranter och asylsökande ska förverkliga principen om 

att ingen får hamna på efterkälken, genom att fokusera på tillgång till grundläggande 

sociala tjänster, särskilt hälso- och sjukvård och utbildning, och genom att särskilt 

uppmärksamma utsatta personer och grupper såsom kvinnor, barn, minoriteter, 

urbefolkningar, hbt-personer och personer med funktionsnedsättning.  

8. Europaparlamentet anser att migration har bakomliggande orsaker (i synnerhet 

ekonomiska, politiska, sociala och miljömässiga orsaker). Utvecklingsbiståndet bör 

effektivt tackla dessa bakomliggande orsaker genom att öka utvecklingssamarbetet, 

förbättra kapacitetsbyggandet, stödja konfliktlösning och främja respekt för mänskliga 

rättigheter. Dessa orsaker hänger samman med det ökade antalet konflikter, krig och 

människorättskränkningar och med bristen på goda styrelseformer. 

9. Europaparlamentet påminner om att fattigdom, bristande jämlikhet och avsaknad av 

framtidsutsikter utgör bakomliggande orsaker till migration och att utvecklingssamarbete 

är ett ändamålsenligt verktyg för att ta itu med dessa problem. Parlamentet beklagar här att 

EU:s biståndsnivåer för närvarande inte når målet på 0,7 procent av BNI i offentligt 

utvecklingsbistånd, och att flera medlemsstater till och med har skurit ner sina 

biståndsprogram. 

10. Europaparlamentet gläder sig över att migration har införlivats i målen för hållbar 

utveckling, nämligen i det tionde målet för hållbar utveckling, där ramen för den globala 

utvecklingspolitiken fram till 2030 fastställs. Parlamentet påminner om att staterna har 

åtagit sig att samarbeta på ett internationellt plan för att säkerställa en säker, ordnad och 

laglig migration som präglas av full respekt för de mänskliga rättigheterna och human 

behandling av migranter oavsett migrationsstatus och av flyktingar och fördrivna 

personer. Tvångsförflyttningar är inte bara ett humanitärt problem, utan också en 

utvecklingsmässig utmaning, och det bör därför finnas bättre samordning mellan 

humanitära aktörer och aktörer på utvecklingsområdet. Genomförandet av målen för 

hållbar utveckling är en möjlighet att stärka en rättighetsbaserad strategi i asyl- och 

migrationspolitiken och att införliva migrationsfrågor i utvecklingsstrategierna. 

Världssamfundet uppmanas att anta mätbara indikatorer för målen för hållbar utveckling 

när det gäller migration, och att samla in och offentliggöra uppdelade uppgifter om 

migranternas tillgång till anständigt arbete, hälso- och sjukvård och utbildning, särskilt i 

destinationsländer som är utvecklingsländer, så att migrationshanteringen förbättras. 

11. Europaparlamentet konstaterar att människohandlare ger många flyktingar en skev bild. 

Parlamentet upprepar hur viktigt det är att bekämpa människohandel, strypa penningflödet 

och upplösa nätverken, eftersom detta kommer att positivt påverka 

människorättssituationen för de flyktingar i tredjeländer som avser att fly från krig och 

terror. 
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12. Europaparlamentet betonar att EU måste stärka sin utrikespolitik för att bringa fred och 

stabilitet till de områden där krig och konflikter ger upphov till enorma 

migrationsströmmar till EU. 

13. Europaparlamentet upprepar FN:s flyktingkommissaries uttalande härförleden om att 

många migranter är offer för terrorism och allvarliga människorättskränkningar och att 

dessa flyktingar därför bör behandlas därefter.  

14. Europaparlamentet uppmanar EU och medlemsstaterna att säkerställa en effektiv och 

ändamålsenlig konsekvent utvecklingspolitik och att, i sin människorättspolitik gentemot 

tredjeländer, prioritera respekt för mänskliga rättigheter.  

15. Europaparlamentet noterar att det växande antalet flyktingar runtom i världen överskuggas 

av det ännu större antalet internflyktingar. Parlamentet understryker att internflyktingar 

inte bör diskrimineras enbart på grund av att de varit tvungna att sätta sig i säkerhet utan 

att korsa internationella gränser och betonar därför att internflyktingars rättigheter, bland 

annat tillgången till hälso- och sjukvård och utbildning, bör upprätthållas. 

16. Europaparlamentet efterlyser lagliga kanaler för arbetskraftsmigration, även för 

lågavlönade sektorer. 

17. Europaparlamentet uppmanar med kraft EU att integrera migrationsdimensionen i den ram 

för tiden efter Cotonouavtalet som kommer att definiera de framtida förbindelserna mellan 

EU och AVS-länderna. Genom att göra tredjeländer mer delaktiga i utformningen av och 

förhandlingarna om instrumenten inom den övergripande strategin för migration och 

rörlighet skulle man stärka dessa instruments ”partnerskapskaraktär” och förbättra deras 

lokala förankring och ändamålsenlighet. 

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka insynen och flexibiliteten i EU:s 

förvaltningsfond för nödåtgärder i Afrika, och uppmanar medlemsstaterna att bidra till 

denna fond i minst lika hög grad som kommissionen. Det är mycket viktigt att, genom en 

ordentlig övervakning och utvärdering av programmen, se till att förvaltningsfonden fyller 

sitt syfte, nämligen att hjälpa nödlidande, motverka dåliga styrelseformer och korruption 

och främja rättsstatsprincipen i afrikanska länder.  

19. Europaparlamentet begär att fattiga länder ska erbjudas skuldlättnader, så att de får hjälp 

med att ta fram en offentlig politik som säkerställer respekten för mänskliga rättigheter. 

Parlamentet vidhåller att man måste göra det lättare att hitta lösningar för att nå en hållbar 

skuldsättning, däribland standarder för ansvarsfullt lånande, genom en multilateral rättslig 

ram för omstrukturering av statsskulder i syfte att lätta på skuldbördan och undvika en 

ohållbar skuldsättning, så att man skapar förutsättningar för skydd av mänskliga 

rättigheter på längre sikt. 
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