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SUGESTÕES 

A Comissão do Desenvolvimento insta a Comissão dos Assuntos Externos, competente 

quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que 

aprovar: 

1. Considera que a migração é um direito humano, consagrado no artigo 13.º da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem das Nações Unidas; exorta a Comissão, os Estados-

Membros e a comunidade internacional a respeitarem esta disposição, assim como 

quaisquer as obrigações internacionais pertinentes relativas a refugiados e migrantes, e a 

reconhecerem o contributo positivo dos refugiados e dos migrantes para as nossas 

sociedades, beneficiando os países de destino, os países de trânsito e os países de origem, 

incluindo os países em desenvolvimento; salienta, neste âmbito, os efeitos positivos que a 

migração pode ter no desenvolvimento; 

2. Exorta a UE e a comunidade internacional a identificarem ações específicas que os 

governos possam empreender para ampliar o potencial da migração legal enquanto fator 

de desenvolvimento; sublinha a necessidade de liderança política e de forte sensibilização, 

sobretudo nos países de destino, para combater a xenofobia e facilitar a integração social 

dos migrantes; 

3. Salienta a necessidade de tomar medidas urgentes contra as violações dos direitos 

humanos a que estão expostos os migrantes, as quais são particularmente graves em 

situações prementes provocadas por desafios à segurança e catástrofes naturais; salienta 

que a UE e os seus Estados-Membros devem dar o exemplo no que respeita à promoção e 

à proteção dos direitos humanos dos migrantes, nomeadamente no interior das suas 

próprias fronteiras, para que sejam credíveis no momento de refletir sobre a migração e os 

direitos humanos em países terceiros; 

4. Solicita que seja dada uma atenção especial à garantia dos direitos dos grupos vulneráveis, 

como as mulheres, as crianças, as pessoas LGBT, as pessoas com deficiência e os idosos, 

que são especialmente vulneráveis a todos os tipos de riscos, nomeadamente à violência, 

ao tráfico de seres humanos e aos abusos; solicita ao Serviço Europeu para a Ação Externa 

(SEAE) que promova a importância da educação das crianças, incluindo das que são 

deslocadas ou que vivem em campos de refugiados, visto que a educação dá normalidade 

à vida da criança, o que, por seu turno, garante a dignidade humana e restabelece o direito 

humano da criança a uma infância protegida; 

5. Recorda que a maioria dos refugiados e migrantes a nível mundial são acolhidos por 

países em desenvolvimento; reconhece os esforços realizados por países terceiros no 

acolhimento de migrantes e refugiados; salienta que os sistemas de apoio destes países se 

deparam com desafios decisivos, que podem representar graves ameaças para a proteção 

de um número cada vez maior de pessoas deslocadas; 

6. Insta a UE a levar a cabo políticas coerentes e a utilizar vários instrumentos políticos nas 

suas relações com os países em desenvolvimento a fim de promover os direitos humanos e 

os direitos dos migrantes; insta a UE e os seus Estados-Membros a integrarem 

sistematicamente as questões relacionadas com a migração como componente do diálogo 

político com países terceiros, bem como a prestarem assistência técnica para melhorar as 
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políticas nacionais e locais de integração de migrantes, garantindo a devida participação 

das ONG e da sociedade civil; insta, além disso, a Comissão e o SEAE a reforçarem o 

intercâmbio de boas práticas com países terceiros, nomeadamente em matéria de formação 

dos trabalhadores da ajuda, para identificar de forma mais eficaz as diferentes 

características, antecedentes e experiências dos migrantes, sobretudo dos mais 

vulneráveis, de modo a melhor proteger e ajudar estes migrantes em função das suas 

necessidades; 

7. Salienta que os programas de ajuda ao desenvolvimento não devem ser utilizados 

exclusivamente para fins de gestão da migração e das fronteiras; solicita que os projetos 

de desenvolvimento da UE destinados aos migrantes e requerentes de asilo apliquem o 

princípio «não deixar ninguém para trás», centrando-se no acesso aos serviços sociais de 

base, nomeadamente os cuidados de saúde e a educação, e dedicando especial atenção às 

pessoas e grupos vulneráveis, como as mulheres, as crianças, as minorias e as populações 

indígenas, as pessoas LGBT e as pessoas com deficiência; 

8. Entende que as migrações têm causas profundas (nomeadamente de ordem económica, 

política, social e ambiental); considera que a ajuda ao desenvolvimento deve abordar 

eficazmente essas causas profundas, aumentando a cooperação para o desenvolvimento, 

melhorando o reforço das capacidades, apoiando a resolução de conflitos e promovendo o 

respeito dos direitos humanos; salienta que essas causas estão relacionadas com o 

aumento dos conflitos e das guerras, as violações dos direitos humanos e a ausência de 

boa governação; 

9. Recorda que a pobreza, a desigualdade e a falta de perspetivas são causas profundas da 

migração e que a cooperação para o desenvolvimento é um instrumento eficaz para 

abordar estas questões; lamenta, neste contexto, que os atuais níveis de ajuda da UE não 

sejam de molde a atingir o objetivo de afetar 0,7 % do rendimento nacional bruto (RNB) à 

ajuda pública ao desenvolvimento (APD) e que vários Estados-Membros estejam mesmo a 

reduzir os seus programas de ajuda; 

10. Congratula-se com a integração da migração nos objetivos de desenvolvimento 

sustentável (ODS), nomeadamente no objetivo 10, que define o quadro para a política de 

desenvolvimento global até 2030; recorda que os Estados se comprometeram a cooperar a 

nível internacional, a fim de «garantir uma migração ordenada, regular e segura no pleno 

respeito dos direitos humanos e do tratamento humano dos migrantes, independentemente 

do seu estatuto de migração, de refugiados e de pessoas deslocadas»; observa que a 

deslocação forçada não é apenas uma questão humanitária mas também um desafio para o 

desenvolvimento, pelo que deveria haver melhor coordenação entre os intervenientes da 

ajuda humanitária e da ação para o desenvolvimento; considera que a implementação dos 

objetivos de desenvolvimento sustentável constitui uma oportunidade para reforçar uma 

abordagem assente nos direitos no quadro das políticas de asilo e de migração e para 

integrar a migração nas estratégias de desenvolvimento; insta a comunidade internacional 

a adotar indicadores mensuráveis dos ODS em matéria de migração, bem como a recolher 

e a publicar dados desagregados sobre o acesso dos migrantes ao trabalho digno, aos 

cuidados de saúde e à educação, nomeadamente nos países de destino que são países em 

desenvolvimento, a fim de melhorar a governação da migração; 

11. Declara que os traficantes de seres humanos veiculam uma imagem distorcida a muitos 
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refugiados; reafirma a importância de lutar contra o tráfico de seres humanos, de 

interromper os fluxos financeiros e de desmantelar as redes, dado o efeito positivo que tal 

terá na situação dos direitos humanos dos refugiados em países terceiros que pretendam 

fugir da guerra e do terrorismo; 

12. Salienta a necessidade de a UE intensificar as suas políticas externas no sentido de 

pacificar e estabilizar as zonas onde a guerra e os conflitos geram enormes fluxos 

migratórios para a União Europeia; 

13. Reitera a recente declaração do Alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados, 

segundo a qual um grande número de migrantes são vítimas de terrorismo e de graves 

violações dos direitos humanos, e que, por conseguinte, estes refugiados deveriam ser 

tratados em conformidade; 

14. Insta a UE e os Estados-Membros a assegurarem uma Política de Coerência para o 

Desenvolvimento, eficiente e eficaz, dando prioridade ao respeito dos direitos humanos na 

sua política de migração para com países terceiros; 

15. Observa que o número crescente de refugiados em todo o mundo é ofuscado pelo número 

ainda maior de pessoas deslocadas internamente; salienta que as pessoas deslocadas 

internamente não devem ser discriminadas pelo simples facto de terem de encontrar 

segurança sem transpor fronteiras internacionais e, por conseguinte, salienta que as 

pessoas deslocadas internamente devem ver os seus direitos protegidos, nomeadamente o 

acesso aos cuidados de saúde e à educação; 

16. Solicita o estabelecimento de canais regulares para a migração de mão-de-obra, incluindo 

em setores de baixos salários; 

17. Insta a UE a integrar a dimensão da migração no quadro pós-Cotonu, que irá definir as 

futuras relações entre a UE e os países ACP; observa que um maior envolvimento de 

países terceiros na conceção e negociação de instrumentos da AGMM realçaria o caráter 

de «parceria» destes instrumentos, melhorando a sua apropriação e eficácia a nível local; 

18. Solicita à Comissão que aumente a transparência e a flexibilidade do Fundo Fiduciário de 

Emergência da UE para África, e exorta os Estados-Membros a contribuírem para este 

Fundo, pelo menos, ao mesmo nível da Comissão; sublinha que é essencial garantir, 

através de um acompanhamento e avaliação adequados dos programas, que o Fundo 

Fiduciário cumpra o seu objetivo, nomeadamente, de ajudar os mais necessitados, lutar 

contra a má governação e a corrupção, e promover o Estado de direito nos países 

africanos; 

19. Apela à redução da dívida dos países empobrecidos, de modo a ajudá-los a desenvolverem 

políticas públicas que garantam o respeito pelos direitos humanos; insiste na necessidade 

de promover soluções sustentáveis para o problema da dívida, nomeadamente normas 

responsáveis de concessão e contração de empréstimos, através de um quadro jurídico 

multilateral para os processos de restruturação da dívida soberana, tendo em vista aliviar o 

encargo da dívida e evitar a dívida insustentável, a fim de criar as condições que permitam 

a proteção dos direitos humanos a longo prazo. 
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