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WSKAZÓWKI 

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, jako komisji przedmiotowo 

właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 

wskazówek: 

1. uważa, że prawo do migracji jest prawem człowieka zapisanym w art. 13 Powszechnej 

deklaracji praw człowieka ONZ; wzywa Komisję, państwa członkowskie i społeczność 

międzynarodową do przestrzegania zapisów tego artykułu i odnośnych zobowiązań 

międzynarodowych dotyczących uchodźców i migrantów oraz do uznania pozytywnego 

wkładu, jaki uchodźcy i migranci wnoszą do naszych społeczeństw, na czym korzystają 

kraje docelowe, kraje tranzytu i kraje pochodzenia, w tym kraje rozwijające się; podkreśla 

w tym względzie, że migracja może korzystnie wpływać na rozwój; 

2. wzywa UE i społeczność międzynarodową do wskazania konkretnych działań, które rządy 

mogą podjąć, aby zwiększyć potencjał legalnej migracji jako czynnika rozwoju; 

podkreśla, że wymagane jest przywództwo polityczne i szerokie działania propagujące, 

zwłaszcza w krajach docelowych, aby zwalczać ksenofobię i ułatwiać integrację 

społeczną migrantów; 

3. podkreśla potrzebę pilnego działania w celu zajęcia się wszystkimi przypadkami łamania 

praw człowieka, których ofiarami padają migranci i które są najbardziej nasilone w 

sytuacjach presji wynikającej z wyzwań w dziedzinie bezpieczeństwa i klęsk 

żywiołowych; podkreśla, że UE i jej państwa członkowskie muszą dawać dobry przykład 

w zakresie propagowania i ochrony praw człowieka w odniesieniu do migrantów, 

zwłaszcza w obrębie swoich granic państwowych, aby zachować wiarygodność w 

dyskusjach dotyczących migracji i praw człowieka w państwach trzecich; 

4. domaga się poświęcenia szczególnej uwagi zagwarantowaniu praw grupom szczególnie 

wrażliwym, takim jak kobiety, dzieci, osoby LGBT, osoby niepełnosprawne i osoby 

starsze, które są szczególnie narażone na wszystkie rodzaje zagrożeń, a mianowicie na 

przemoc, handel ludźmi i nadużycia; wzywa Europejską Służbę Działań Zewnętrznych 

(ESDZ) do podkreślania znaczenia edukacji dzieci, w tym dzieci wysiedlonych lub 

mieszkających w obozach dla uchodźców, ponieważ edukacja wnosi normalność w życie 

dziecka, co w konsekwencji zapewnia mu godność i przywraca prawo dziecka do 

szczęśliwego dzieciństwa; 

5. przypomina, że większość uchodźców i migrantów na świecie jest przyjmowanych przez 

kraje rozwijające się; uznaje wysiłki państw trzecich w zakresie przyjmowania migrantów 

i uchodźców; podkreśla, że systemy wsparcia w tych krajach są poddawane krytycznej 

presji, co może poważnie zagrażać ochronie coraz większej liczby przesiedlonej ludności; 

6. wzywa UE do zadbania o spójność polityki i do stosowania w stosunkach z krajami 

rozwijającymi się różnych instrumentów polityki, aby wspierać prawa człowieka i prawa 

migrantów; wzywa UE i jej państwa członkowskie do systematycznego włączania kwestii 

migracji do dialogu politycznego z państwami trzecimi, jak też do świadczenia pomocy 

technicznej, aby udoskonalać krajowe i lokalne strategie integracji migrantów, 

zapewniając jednocześnie właściwe zaangażowanie organizacji pozarządowych i 

społeczeństwa obywatelskiego; wzywa ponadto Komisję Europejską i ESDZ do 
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zwiększenia wymiany dobrych praktyk z państwami trzecimi, zwłaszcza w zakresie 

szkoleń dla pracowników niosących pomoc dotyczących skuteczniejszej identyfikacji 

poszczególnych cech, pochodzenia i doświadczeń migrantów, zwłaszcza tych w 

najtrudniejszej sytuacji, tak aby lepiej chronić migrantów i pomagać im stosownie do 

potrzeb; 

7. podkreśla, że programy pomocy rozwojowej nie powinny być stosowane wyłącznie do 

celów dotyczących migracji i zarządzania granicami; domaga się, by projekty rozwojowe 

UE skierowane do migrantów i azylantów realizowały zasadę niezostawiania nikogo w 

tyle, koncentrując się na dostępie do podstawowych usług społecznych, zwłaszcza do 

opieki zdrowotnej i edukacji, oraz zwracając szczególną uwagę na osoby i grupy 

znajdujące się w trudnej sytuacji, takie jak kobiety, dzieci, mniejszości, ludy tubylcze, 

osoby LGBT i osoby niepełnosprawne; 

8. jest zdania, że migrację powodują pewne podstawowe przyczyny (zwłaszcza czynniki 

gospodarcze, polityczne, społeczne i środowiskowe); uważa, że w ramach pomocy 

rozwojowej należy skutecznie zająć się tymi przyczynami poprzez zacieśnienie 

współpracy na rzecz rozwoju, poprawę budowania zdolności, wspieranie rozstrzygania 

konfliktów i promowanie przestrzegania praw człowieka; podkreśla, że przyczyny te są 

powiązane z coraz liczniejszymi konfliktami i wojnami, z przypadkami łamania praw 

człowieka oraz z brakiem dobrego zarządzania; 

9. przypomina, że ubóstwo, nierówności i brak perspektyw są podstawowymi przyczynami 

migracji oraz że współpraca na rzecz rozwoju jest skutecznym narzędziem rozwiązywania 

tych problemów; ubolewa w związku z tym, że z obecnymi poziomami pomocy UE nie 

jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu 0,7% ODA/DNB oraz że kilka państw 

członkowskich dokonało nawet cięć w swoich programach pomocy; 

10. z zadowoleniem przyjmuje włączenie migracji do celów zrównoważonego rozwoju, a 

konkretnie do celu nr 10, który ustanawia ramy globalnej polityki rozwoju do 2030 r.; 

przypomina, że państwa zobowiązały się do międzynarodowej współpracy w celu 

„zagwarantowania bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, przy pełnym 

poszanowaniu praw człowieka, i humanitarnego traktowania migrantów niezależnie od 

ich statusu migracyjnego, uchodźców i wysiedleńców”; zauważa, że przymusowe 

wysiedlenie jest nie tylko kwestią z dziedziny humanitarnej, lecz również wyzwaniem w 

zakresie rozwoju, i że należy w związku z tym zapewnić lepszą koordynację między 

podmiotami działającymi w dziedzinie pomocy humanitarnej i pomocy rozwojowej; 

uważa, że realizacja celów zrównoważonego rozwoju jest okazją, by wzmocnić podejście 

oparte na prawach człowieka w polityce azylowej i migracyjnej oraz by włączyć migrację 

do głównego nurtu strategii rozwojowych; wzywa społeczność międzynarodową do 

przyjęcia wymiernych wskaźników celów zrównoważonego rozwoju dotyczących 

migracji oraz do gromadzenia i publikowania zdezagregowanych danych o dostępie 

migrantów do godnych miejsc pracy, opieki zdrowotnej i edukacji, zwłaszcza w krajach 

rozwijających się będących krajami docelowymi, aby poprawić zarządzanie migracją; 

11. stwierdza, że handlarze ludźmi przedstawiają wielu uchodźcom nieprawdziwą sytuację; 

podkreśla znaczenie zwalczania handlu ludźmi, zatrzymania przepływów pieniędzy i 

rozbicia sieci, ponieważ przyniesie to pozytywne skutki dla przestrzegania w państwach 

trzecich praw człowieka uchodźców, którzy pragną uciec przed wojną i terrorem; 
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12. podkreśla, że UE powinna zintensyfikować swoją politykę zagraniczną, tak aby zapewnić 

pokój i stabilizację na obszarach, gdzie wojna i konflikt wywołują ogromne fale migracji 

do Unii Europejskiej; 

13. powtarza niedawne stwierdzenie Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. 

Uchodźców, że wielu migrantów jest ofiarą terroryzmu i poważnego łamania praw 

człowieka, a zatem uchodźców tych należy odpowiednio traktować; 

14. wzywa UE i jej państwa członkowskie, by zapewniały skuteczną i efektywną spójność 

polityki na rzecz rozwoju i by nadały priorytet poszanowaniu praw człowieka w polityce 

migracyjnej względem państw trzecich; 

15. odnotowuje, że rosnącą liczbę uchodźców na całym świecie przesłania jeszcze większa 

liczba osób wewnętrznie przesiedlonych; podkreśla, że osoby wewnętrznie przesiedlone 

nie powinny być dyskryminowane przez sam fakt, że szukają schronienia bez 

przekraczania granic międzynarodowych, i dlatego podkreśla, że wewnętrzni 

przesiedleńcy powinni mieć zapewnione prawa, w tym dostęp do opieki zdrowotnej i 

edukacji; 

16. apeluje o tworzenie regularnych kanałów migracji zarobkowej, w tym dla sektorów o 

niskich płacach; 

17. wzywa UE do włączenia wymiaru migracji do ram na okres po wygaśnięciu umowy z 

Kotonu, które określą przyszłe stosunki między UE a państwami AKP; zauważa, że 

większe zaangażowanie państw trzecich w opracowanie instrumentów GPMM i w 

negocjowanie ich zwiększyłoby partnerski charakter tych instrumentów, zwiększając 

jednocześnie odpowiedzialność za nie na szczeblu lokalnym i ich skuteczność; 

18. zwraca się do Komisji o zwiększenie przejrzystości i elastyczności kryzysowego funduszu 

powierniczego UE dla Afryki i wzywa państwa członkowskie do wniesienia wkładu – co 

najmniej na takim samym poziomie co Komisja – do tego funduszu; podkreśla, że należy 

dopilnować, dzięki odpowiedniemu monitorowaniu i ocenie programów, by fundusz 

powierniczy spełniał swoje zadanie, jakim jest pomaganie potrzebującym, zwalczanie 

złego sprawowania rządów i korupcji oraz wspieranie praworządności w państwach 

afrykańskich; 

19. apeluje o redukcję długu zubożałych państw, aby pomóc im w rozwijaniu publicznych 

strategii politycznych gwarantujących poszanowanie praw człowieka; nalega na 

ułatwienie wprowadzania rozwiązań na rzecz zrównoważonego poziomu zadłużenia, w 

tym norm odpowiedzialnego udzielania i zaciągania pożyczek, za pomocą wielostronnych 

ram prawnych dla procesów restrukturyzacji długu państwowego z myślą o zmniejszeniu 

ciężaru zadłużenia i uniknięciu niezrównoważonego poziomu zadłużenia, aby stworzyć 

warunki dla ochrony praw człowieka w długiej perspektywie. 
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