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FORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. bemærker, at den "nye pagt om migration og asyl" er et helhedsorienteret forsøg på at 
tackle Europas udfordringer med migration, asyl, integration og grænseforvaltning; 
gentager, at det er nødvendigt at tackle de eksterne udfordringer i forbindelse med 
migration, såsom politisk ustabilitet, fattigdom og vold; understreger, at væbnede 
konflikter og klimaforandringer er en af de vigtigste drivkræfter bag migration; 
opfordrer derfor indtrængende til fortsat imødegåelse af de grundlæggende årsager til 
og drivkræfterne bag migration gennem en værdibaseret tilgang i oprindelses- eller 
transitlandet; understreger, at effektivt udviklingssamarbejde i væsentlig grad kan 
mindske drivkræfterne bag tvungen og irregulær migration og derved bidrage til en 
bæredygtig, langsigtet udvikling af disse lande og deres nationer; bemærker, at 
Unionen kan gøre mere for at benytte sig af de positive bidrag, som lovlig migration 
kan yde til en bæredygtig udvikling og til samfundene i oprindelses- og 
bestemmelseslandene, selv om det er afgørende at fastlægge sikre og lovlige kanaler 
for migration; opfordrer Kommissionen til at foretage en konsekvensanalyse af den 
nye pagt om migration og asyl med særligt fokus på dens indvirkning på 
udviklingslandene;

2. henleder opmærksomheden på, at den nye pagt om migration og asyl bør dreje sig om 
ansvar og solidaritet ved at skabe et ordentligt system for solidaritet mellem 
medlemsstaterne; opfordrer til, at man får bugt med princippet om første ankomstland 
til fordel for en mere fleksibel mekanisme; mener, at personer, der modtager 
international beskyttelse, bør gives fri bevægelighed i Schengenområdet;

3. minder om, at Unionen i henhold til artikel 79 i TEUF skal udvikle en fælles 
indvandringspolitik, der på alle stadier skal sikre en effektiv forvaltning af 
migrationsstrømme, retfærdig behandling af tredjelandsstatsborgere, der opholder sig 
lovligt i medlemsstaterne, samt forebyggelse og skærpede foranstaltninger til 
bekæmpelse af ulovlig indvandring og menneskehandel, og at denne artikel ikke 
berører medlemsstaternes ret til at fastsætte antallet af tredjelandsstatsborgere, der kan 
få tilladelse til at indrejse på deres område for at søge arbejde, uanset om de er 
lønmodtagere eller selvstændige; understreger, at arbejdskraftmigration på EU-plan 
har en indvirkning på medlemsstaternes forskellige arbejdsmarkedspolitikker og på 
den generelle funktion af Unionens indre marked; understreger imidlertid, at 
overførsel af viden og færdigheder erhvervet i udlandet har vist sig at have konkrete 
udviklingsmæssige fordele i oprindelseslandene; mener, at veludformede og 
velforvaltede politikker for lovlig migration kan være en kilde til innovation og 
økonomisk udvikling, som er til gavn for både oprindelseslandene og værtslandene; 
mener, at en fragmentering af lovgivningen vedrørende arbejdskraftmigration på tværs 
af Unionen virker hæmmende for brugen af lovlige migrationsveje og skaber ringe 
forventninger om muligheder for at vende tilbage til arbejdsmarkedet og modvirker 
cirkulær migration såvel som forløb og mere samordnede former for menneskelig 
mobilitet, som har potentielle gavnlige virkninger for udviklingslande, som er 
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oprindelseslande;

4. beklager manglen på lovlige migrationsveje og fragmenteringen af Unionens 
lovgivningsmæssige rammer; giver udtryk for dyb bekymring over de forhold med 
stor usikkerhed og de begrænsede muligheder, der tilbydes, og bemærker, at en række 
store kategorier af tredjelandsstatsborgere stadig ikke er omfattet af 
lovgivningsmæssige bestemmelser;

5. understreger, at der er behov for arbejdskraftmigrationskanaler for lavtuddannede og 
mellemkvalificerede arbejdstagere, som sikrer overholdelse og fuldstændig 
håndhævelse af principperne om ligebehandling og ikkeforskelsbehandling; mener, at 
Unionens økonomi drager fordel af deres tilstedeværelse, og bemærker, at 
tredjelandsstatsborgeres betydelige bidrag til arbejdsmarkedet blev endnu tydeligere 
under covid-19-pandemien; beklager, at tredjelandsstatsborgere uanset 
kvalifikationsniveauet for deres beskæftigelse oplever dårligere arbejdsvilkår og 
møder hindringer for integration, herunder forskelsbehandling med hensyn til at få 
adgang til sundhedspleje og uddannelse; bemærker, at usikre arbejdsforhold og 
arbejdsvilkår, der har karakter af udnyttelse, ofte hænger sammen med irregulær 
status, og opfordrer til hurtige og åbne legaliseringsprocesser, der forbedrer 
arbejdstagernes rettigheder og vilkår;

6. glæder sig over det reviderede direktiv om det blå EU-kort og EU's talentpulje, som 
Kommissionen har foreslået som et tiltag for at tiltrække talenter fra hele verden; 
fremhæver behovet for at forenkle de administrative procedurer for anerkendelse af 
lovlige indvandreres kvalifikationer og faglige færdigheder; minder om, at 
foranstaltninger til støtte for unge og kvinders iværksætteraktiviteter eller til at lette 
pengeoverførsler er andre måder, hvorpå migranter, der befinder sig i udlandet, kan 
investere i deres oprindelsesland; 

7. opfordrer til, at EU's talentpartnerskaber omfatter særlige veje for unge, såsom 
studentervisa, stipendier, uddannelsesmuligheder for unge lavtuddannede 
arbejdstagere, som vil bidrage til at styrke den menneskelige kapital i 
oprindelseslandene og forhindre, at børn udsættes for farlige rejser og for vold, 
misbrug og udnyttelse af menneskehandlere og menneskesmuglere; 

8. mener, at EU's talentpartnerskaber bør færdiggøres for at skabe og forbedre 
regelmæssige, sikre og effektive migrationsveje og bør integreres i en ramme, der 
fremmer migration som et centralt element i bæredygtig udvikling; opfordrer 
indtrængende til, at disse partnerskaber hverken direkte eller indirekte skal være 
betinget af andre aspekter af migrationsdagsordenen, såsom tilbagesendelse, 
tilbagetagelser eller grænseforvaltning;

9. understreger, at udvandring af højt kvalificerede borgere kan fratage 
oprindelseslandene deres menneskelige kapital og en uddannet arbejdsstyrke 
("hjerneflugt"); understreger, at migration spiller en vigtig og kompleks rolle for den 
økonomiske og sociale udvikling, og mener, at dette involverer flere 
udviklingsfremmende faktorer, navnlig de enorme finansielle strømme fra 
pengeoverførsler; mener, at det er afgørende at inddrage diasporaorganisationer i 
styrkelsen af disse faktorer og i fremme af forskellige former for sociale overførsler 
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såsom udveksling af viden og idéer og økonomisk og social udveksling; opfordrer til, 
at EU's fremtidige talentpartnerskaber ser nærmere på dette spørgsmål og inddrager 
erfaringerne fra de seneste EU-pilotprojekter om lovlig migration; mener, at disse 
partnerskaber bør støtte uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer i 
oprindelseslandene og fremme udviklingen af færdigheder, ikke kun til gavn for 
bestemmelseslandet, og at det er nødvendigt at yde udviklingsbistand til 
oprindelseslandene inden for uddannelses- og sundhedssektoren samt til bedre 
regeringsførelse og beskyttelse af menneskerettighederne; 

10. understreger, at det vil kræve vedvarende politisk og finansiel støtte fra 
medlemsstaterne og tæt samarbejde med partnerlandene at gå videre end "pilot"fasen, 
hvilket indebærer en forøgelse af mængden af projekter og finansiering, for at sikre, at 
EU's talentpartnerskaber reelt kan afspejle fælles prioriteter for mobilitet og 
færdigheder og ikke kun fokuserer på bestemmelseslandenes behov; opfordrer til, at 
EU's kommende talentpartnerskaber afhjælper manglerne ved pilotprojekterne og 
derfor udvider deltagernes arbejdsområder, varigheden af og formålet med 
uddannelsesforløb for at sikre bedre social beskyttelse og arbejdstagerrettigheder for 
deltagerne; opfordrer til øget finansiering af Erasmus+-programmet, og at der skabes 
muligheder for akademiske udvekslinger;

11. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at afstikke rammerne for 
"uddannelseskorridorer" for at give flygtninge og studerende fra konfliktramte lande 
mulighed for at fortsætte deres studier i Unionen og blive optaget på europæiske 
universiteter;

12. minder om, at mobilitet længe har været en afgørende tilpasningsstrategi for 
befolkningsgrupper, der oplever et økonomisk, sikkerhedsmæssigt og miljømæssigt 
pres i de regioner, de stammer fra; understreger, at håndteringen af den eksterne 
dimension af lovlig migration kræver EU-politikker, der fremmer udviklingen af 
lovlige og sikre migrationsveje med henblik på at omforme snarere end forhindre 
migrationstendenser for at arbejde med snarere end imod dem; fastholder, at en 
tilgang, der lægger vægt på grænsekontrol og nedbringelse af antallet af migranter, der 
ankommer til Europa, tvinger migranterne ud på farligere ruter, men ikke forhindrer 
dem i at foretage deres rejse; understreger, at brugen af udviklingsbistand til at 
modvirke migration har vist sig ikke at reducere migrationsraterne, men i stedet kan 
bidrage til, at de stiger;

13. understreger, at covid-19-pandemien har blotlagt migrantarbejderes vigtige bidrag til 
hele færdighedsspektret inden for nøglesektorer som sundhedspleje og social omsorg, 
informations- og kommunikationsteknologi (IKT), logistik, landbrug og bygge- og 
anlægssektoren; opfordrer Unionen til at udvikle en mere holdbar politik for lovlig 
migration i partnerskab med tredjelande og til at sørge for sikker tovejsmobilitet, f.eks. 
til arbejdsmæssige, akademiske eller uddannelsesmæssige formål, hvilket kan være til 
gavn for både oprindelses- og værtslandene;

14. beklager det vedvarende og overdrevne fokus på at afskrække fra migration til 
Unionen og mener, at dette ikke har skabt en tilstrækkelig grad af styring af 
migrationsfænomenet eller respekt for de grundlæggende rettigheder; understreger, at 
kortsigtet eller politisk opportun tænkning, som gennemføres ved hjælp af 
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foranstaltninger til at styrke grænsekontrollen og mindske antallet af migranter, der 
ankommer til Europa, har ført til en drastisk reduktion af mulighederne for lovlig 
migration og presset migranterne ud på farligere ruter, i armene på kyniske 
migrantsmuglere og flere gange har ført til alvorlige krænkelser af migranternes 
grundlæggende menneskerettigheder; understreger, at grænseproceduren ved de ydre 
grænser kun bør betragtes som en sidste udvej og ikke anvendes som standard; 

15. understreger, at alle asylansøgere bør have ret til en individuel vurdering af deres 
ansøgning og bør kunne udnytte retten til effektive retsmidler, når grænseprocedurerne 
finder anvendelse, herunder retten til at forblive på området, indtil resultatet af klagen 
eller domstolsprøvelsen foreligger, uden at blive frihedsberøvet alene med den 
begrundelse, at de er omfattet af disse procedurer;

16. understreger, at frihedsberøvelse ikke bør tillades, hvis forholdene under 
frihedsberøvelsen er uforenelige med den menneskelige værdighed, og at der altid bør 
ydes læge- og psykologhjælp, adgang til tolkning, juridisk information og bistand fra 
NGO'er;

17. understreger, at mennesker med behov for international beskyttelse bør kunne nå frem 
til Unionen uden at skulle ty til menneskesmuglere; opfordrer til en forbedring af 
lovlige og sikre kanaler for mennesker med behov for beskyttelse, såsom 
genbosætningsprogrammer, humanitære visa og humanitære korridorer;

18. understreger, at der bør lægges særlig vægt på sårbare kategorier og navnlig på børn, 
kvinder og familiegrupper; opfordrer til en styrkelse af modtagelsesmekanismerne og 
lovlige adgangskanaler for sårbare børn og familier med behov for international 
beskyttelse gennem udvidet genbosættelse af flygtninge, familiesammenføring, lokale 
og private sponsorordninger og humanitære visa;

19. fremhæver, at arbejdsdokumentet fra Europa-Parlamentets arbejdsgruppe om kontrol 
med Frontex (FSWG) konkluderede, at dette agenturs mekanismer til overvågning, 
rapportering og evaluering af situationer, der vedrører grundlæggende rettigheder, er 
mangelfulde; opfordrer indtrængende Frontex' bestyrelse, Kommissionen og 
medlemsstaterne til at gennemføre henstillingerne fra FSWG uden yderligere 
forsinkelse;

20. opfordrer til en passende international retshåndhævelsesindsats i tæt samarbejde med 
de relevante lokale myndigheder og med UNHCR og IOM for at bekæmpe kriminelle 
netværk af menneskesmuglere og menneskehandlere og sikre fuld respekt for 
menneskerettighederne; understreger, at det i verdensmål 10.7 for bæredygtig 
udvikling fastslås, at der er behov for at forbedre det internationale samarbejde med 
henblik på at skabe sikre, lovlige og velordnede migrationsveje;

21. minder om, at den europæiske konsensus om udvikling fastlægger en koordineret, 
helhedsorienteret og struktureret tilgang til migration i betragtning af dens tværgående 
karakter, og anser den for at være et af de centrale områder, hvor udviklingsvenlig 
politikkohærens finder anvendelse; opfordrer i denne forbindelse til eksterne 
migrationspolitikker, der er i overensstemmelse med udviklingsvenlig politikkohærens 
og regelmæssigt vurderes, og som bidrager til menneskerettighederne, ligestilling 
mellem kønnene og styrkelse af kvinders stilling, fattigdomsbekæmpelse og 
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menneskelig udvikling;

22. beklager dybt, at mindre end 1 % af Unionens udgifter til asyl og migration er blevet 
afsat til udgifter til fremme af migration og mobilitet, herunder veje til beskyttelse, og 
i særdeleshed til Unionen mellem 2014 og 2019, mens ca. 13 % blev afsat til at 
håndtere migrationsbegrænsnings- og -reduktionsforanstaltninger; bemærker, at der 
ikke er nogen langsigtet vurdering af konsekvenserne af foranstaltninger vedrørende 
migrationsruter og sikkerhedssituationen; opfordrer til en hensigtsmæssig anvendelse 
af NDICI – et globalt Europa til at imødegå de grundlæggende årsager til migration 
ved at bekæmpe fattigdom, stimulere økonomisk vækst og ved at fremme udvikling i 
tredjelande; minder om, at NDICI – et globalt Europa kan støtte migrationsrelaterede 
politikker i begrænset omfang, selv om dette skal være i overensstemmelse med 
princippet om politikkohærens for bæredygtig udvikling;

23. opfordrer til, at der afsættes en betydelig del af de 10 % af udgifterne, der er 
øremærket til migration, til udvikling og udvidelse af politiske muligheder for lovlig 
migration, herunder udvikling af nye kanaler for migranters indrejse i Unionen, støtte 
til fri bevægelighed i regioner uden for Europa, støtte til ordninger for 
arbejdskraftmobilitet, fremme af uddannelses- og studiemobilitetsordninger, navnlig 
via den budgetpost, der er afsat til Erasmus+, fremme af sikker indrejse i Unionen med 
henblik på asyl og anden migration end asyl, fremme af anerkendelse af faglige 
kvalifikationer, støtte til pilotprojekter om lovlig migration i tredjelande og i Unionen;

24. understreger, at evalueringen af instrumentet NDICI – Et globalt Europa skal foretages 
i forhold til graden af opfyldelse af verdensmålene for bæredygtig udvikling i stedet 
for at anvende reduceret migration som en indikator for succes; understreger i denne 
forbindelse, at den officielle udviklingsbistand ikke kan anvendes til at forstærke 
grænserne, fremme deportationer og forhindre tilstrømningen af migranter til 
Unionen;

25. understreger, at Unionen for enhver pris bør undgå at bruge politikken for 
udviklingssamarbejde som et instrument til at styre migrationsstrømmene, og 
understreger, at udviklingsbistand ikke må være betinget af partnerlandenes evne eller 
vilje til at samarbejde om Unionens migrationspolitikker, herunder i forbindelse med 
tvangsmæssig tilbagesendelse af deres statsborgere eller grænseforvaltning, da dette 
ville undergrave Unionens retlige forpligtelse til udviklingsvenlig politikkohærens og 
den europæiske konsensus om udvikling og være i strid med 
bistandseffektivitetsprincippet om landenes ejerskab; minder også om, at ODA skal 
anvendes til sit primære formål, nemlig at udrydde fattigdom, og ikke til at støtte 
migrationsstyring og -kontrol eller andre foranstaltninger uden udviklingsmål;

26. bemærker, at forordningen om NDICI – Et globalt Europa fastsætter bestemmelse om 
midtvejsevalueringer og endelige evalueringer samt Kommissionens detaljerede 
rapportering til Europa-Parlamentet og Rådet om de igangværende aktiviteter, 
opnåede resultater, effektiviteten og fremskridtene mod denne forordnings tematiske 
mål og målsætninger; opfordrer Kommissionen til at udvikle og indføre en præcis 
metode til at spore de 10 % af udgifterne, som er øremærket migration og 
tvangsfordrivelse, for effektivt at kunne sikre passende gennemsigtighed og 
ansvarlighed i relation til denne udgift som påkrævet i ovennævnte forordning;
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27. understreger, at det er nødvendigt at inddrage alle relevante interessenter i Europa og 
partnerlandene, herunder parlamenter, NGO'er, lokale myndigheder, den private 
sektor, byer og kommuner, der spiller en central rolle i integration af migranter og 
flygtninge, i fastlæggelsen og evalueringen af nye og eksisterende strategier for lovlig 
migration; fremhæver betydningen af en struktureret dialog med uafhængige 
civilsamfundsorganisationer, religiøse enheder og fagforeninger, som spiller en central 
rolle i partnerlandene, herunder i konfliktløsning;

28. fastholder, at det er afgørende at opbygge en anderledes og afbalanceret tilgang til 
forbindelserne mellem Unionen og tredjelande på migrationsområdet; opfordrer 
Unionen til at stræbe efter formelle aftaler med partnerlande om migrationsmobilitet, 
tilbagesendelser og tilbagetagelse i overensstemmelse med Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og Genèvekonventionen om flygtninges 
retsstilling; beklager, at partnerskaber mellem Unionen og tredjelande ofte er blevet 
anvendt til eksternalisering af migrationsforvaltningen, og beklager dybt, at et særligt 
fokus på at stoppe migrationsstrømmene har haft kontraproduktive virkninger for 
udviklingspolitikkerne; understreger, at Unionen og dens medlemsstater ikke bør 
etablere samarbejdsordninger om grænseforvaltning med tredjelande, som ikke sikrer 
overholdelsen af grundlæggende menneskerettighedsstandarder; understreger, at 
migrationsforvaltning bør være i overensstemmelse med Unionens andre eksterne 
foranstaltninger, respektere menneskerettighederne og ikke lade nogen i stikken, som 
fastsat i 2030-dagsordenen;

29. glæder sig over dialogen mellem Afrika og EU om migration og mobilitet, som 
fokuserer på migration og mobilitet i Afrika og i Unionen; opfordrer til øget syd-nord- 
og nord-syd-mobilitet inden for uddannelse, erhvervsuddannelse og akademisk 
udveksling; minder om, at intraregional og intrakontinental mobilitet bør gøres lettere, 
eftersom de fleste migranter bevæger sig inden for deres egen region og det kontinent, 
som de stammer fra; opfordrer til, at partnerskabet mellem EU og Afrika og den 
fremtidige OACSS-EU-aftale støtter intraregional og intrakontinental mobilitet for 
personer i overensstemmelse med det afrikanske charter om menneskerettigheder og 
Den Afrikanske Unions protokol til traktaten om oprettelse af Det Afrikanske 
Økonomiske Fællesskab vedrørende fri bevægelighed for personer, opholdsret og 
etableringsret; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at gå i dialog med 
afrikanske partnere, eftersom mobilitet internt i Afrika er afgørende for udviklingen.



AD\1240826DA.docx 9/11 PE695.032v02-00

DA

MINDRETALSUDTALELSE

Bernhard Zimniok

Den "nye pagt om migration og asyl" er Kommissionens forsøg på at lovliggøre ulovlig 
migration og vildlede europæerne til at tro, at truslen fra ulovlig migration forsvinder. 
Medlemsstaterne er nødt til at finde løsninger, der muliggør et stop for ulovlig migration, og 
samarbejde om "tilbagemigration" af store mængder af migranter, der udgør en kulturel 
belastning og en sikkerhedsrisiko for Europas befolkninger og nationer. Den politiske elites 
forsøg på sammen med Kommissionen at lovliggøre ulovlig migration vil ikke mindske 
migrationen til Europa, men vil udløse yderligere og stigende massemigration. Dette sker 
imod flertallets vilje blandt de oprindelige folkeslag i Europa. Kommissionen og 
medlemsstaternes politiske elite tager ikke hensyn til de europæiske folks ret til 
selvbestemmelse. EU's eksterne grænser skal sikres; personer, der trænger ulovligt ind, skal 
hurtigt tilbageholdes og sendes tilbage. Enhver reel mangel på arbejdskraft afhjælpes ved 
hjælp af arbejdsstyrken i medlemsstaterne. Alle EU's politikker og foranstaltninger skal nu 
rettes mod at sætte en stopper for migration og mod tilbagesendelse af alle ulovlige migranter. 
De nuværende 10 % af de EU-midler, som Kommissionen øremærker til fortrinsvis at lette 
migration fra den tredje verden til Europa, skal nu anvendes til at sikre tilbagemigration fra 
Europa.
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