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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o vzájemných souvislostech rozvoje a migrace
(2005/2244(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů s názvem „Vzájemné souvislosti 
migrace a rozvoje: některé konkrétní pokyny“ (KOM(2005)0390),

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných normách a 
postupech v členských státech při vrácení nelegálně pobývajících státních příslušníků 
třetích zemí (KOM(2005)0391),

– s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu s názvy „Prioritní opatření 
zaměřená na řešení problémů přistěhovalectví - První opatření po schůzce v Hampton 
Court“ (KOM(2005)0621); „Strategie EU k opatřením týkajícím se nedostatku lidských 
zdrojů v odvětví zdravotnictví v rozvojových zemí“ (KOM(2005)0642) a „Tematický 
program spolupráce se třetími zeměmi v oblasti migrace a azylu“ (KOM(2006)0026),

– s ohledem na poslední závěry předsednictví Evropské rady ze dnů 15. a 16. prosince 2005 
„přistěhovalectví: celkový přístup“,

– s ohledem na rezoluce A/RES/58/208, A/RES/59/241 a A/RES/60/205 Valného 
shromáždění OSN, které během své 61. schůze v roce 2006 věnovalo jednání na vysoké 
úrovni tématu mezinárodního přistěhovalectví a rozvoje,

– s ohledem na dohodu o partnerství mezi členy skupiny států Afriky, Karibiku a 
Tichomoří (AKT) na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na 
straně druhé, která byla podepsána v Cotonou dne 23. června 2000 (dohoda z Cotonou)1 a 
pozměněna v Lucemburku dne 25. června 20052, zejména pak s ohledem na její článek 
13 o přistěhovalectví,

– s ohledem na rozhodnutí č. 4/2005 Rady ministrů AKT-ES ze dne 13. dubna 2005 o 
použití rezervy finančního rámce devátého Evropského rozvojového fondu určené na 
dlouhodobý rozvoj3,

– s ohledem na zprávu generálního tajemníka OSN s názvem „Světová studie o úloze žen 
v rozvoji, 2004: ženy a mezinárodní přistěhovalectví“, A/59/287/dodatek1,

– s ohledem na zprávu Světové banky s názvem „Celkové hospodářské výhledy na rok 
2006: hospodářské důsledky převodů a přistěhovalectví“4,

  
1 Úř. věst. L 317 ze dne 15.12.2000, s. 3.
2 Úř. věst. L 287 ze dne 28.10.2005, s. 4.
3 Úř. věst. L 164 ze dne 24.6.2005, s. 46.
4 http://www.worldbank.org/globaloutlook
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– s ohledem na zprávu Globální komise pro mezinárodní migraci z října 2005 s názvem 
„Přistěhovalectví ve vzájemně propojeném světě: nové možnosti činností“1,

– s ohledem na Listinu základních svobod Evropské unie, zejména na články 18, 19 a 21,

– s ohledem na závazky členských států z roku 2005 a zejména na závazek, že:

– Evropská unie a její členské státy dosáhnou do roku 2015 cíle stanoveného OSN na 
0,7 % jejich HDD, což by mělo zvýšit příspěvek Unie na rozvojové cíle tisíciletí ze 33 
miliard EUR v roce 2003 na více než 84 miliard EUR v roce 2015 (závěry 
předsednictví Evropské rady, která zasedala v Bruselu ve dnech 16. a 17. června 
2005),

– Evropská unie a ostatní kapitáloví účastníci zdvojnásobí svou pomoc Africe, což by jí 
mělo přinést veřejnou rozvojovou pomoc ve výši 25 miliard USD v roce 20102

(komuniké vydala dne 8. července 2005 skupina G8 v Gleneagles),

– s ohledem na společné prohlášení Rady a představitelů vlád členských států, kteří se 
setkali v Radě, Evropském parlamentu a Komisi, o rozvojové politice Evropské unie 
s názvem „Evropský konsenzus o rozvoji“ ze dne 20. prosince 2005, které stanoví 
všeobecný akční rámec Společenství v otázkách rozvoje,

– s ohledem na svá usnesení ze dne 17. listopadu 2005 o rozvojové strategii pro Afriku3, ze 
dne 15. listopadu 2005 o sociálním rozměru globalizace4, ze dne 26. října 2005 o přístupu 
Společenství k řízení hospodářské migrace5, ze dne 9. června 2005 o vztazích mezi 
zákonným a nezákonným přistěhovalectvím a o integraci přistěhovalců6 a ze dne 12. 
dubna 2005 o úloze Evropské unie při dosahování rozvojových cílů tisíciletí7, 

– s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rozvoj a na stanoviska Výboru pro zahraniční věci , 
Výboru pro zaměstnanost a sociální věci, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a 
vnitřní věci a Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví (A6-0000/2006),

A. vzhledem k tomu, že 45 % ze 175 milionů přistěhovalců (což jsou 3 % světové populace) 
žije v rozvojových zemích,

B. vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství stále ještě nepřikročilo k rozsáhlým akcím 
v této věci,

C. vzhledem k tomu, že pouhé zvýšení veřejné rozvojové pomoci neřeší problém vztahu 

  
1 www.gci.org, říjen 2005.
2 Ve srovnání s její výší v roce 2004 se jedná o dvojnásobek pomoci.
3 Přijaté texty, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
4 Přijaté texty, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
5 Přijaté texty, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
6 Přijaté texty, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
7 Úř. věst. C 33 E ze dne 9.2.2006, s. 311.
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mezi přistěhovalectvím a rozvojem,

D. vzhledem k tomu, že pro jižní země jsou migrace synonymem pro odchod vzdělanějších 
nebo podnikavějších občanů a že „odliv mozků“ ohrožuje poskytování a kvalitu 
základních služeb, jako je zdravotnictví nebo vzdělávání,

E. vzhledem k tomu, že kruhové migrace, které umožňují cestování mezi zemí původu a 
určení, nabízejí velké možnosti rozvoje přijímajících zemí i zemí původu,

F. vzhledem k tomu, že v roce 2005 bylo na světě téměř 9,2 milionu uprchlíků a 25 milionů 
osob „vysídlených v rámci své vlasti“, z nichž polovina žije v Africe a kteří nemají 
žádnou ochranu v mezinárodním měřítku, což vytváří nepřípustnou hierarchizaci obětí,

G. vzhledem k tomu, že přistěhovalci, kteří jsou oběti diskriminace a sociální nejistoty, jsou 
nadále skupinou, kterou mezinárodní společenství a národní právní řády nedostatečně 
chrání,

H. vzhledem k tomu, že mezinárodní úmluvu o ochraně práv přistěhovalců neratifikoval 
žádný členský stát,

I. vzhledem k tomu, že Evropská unie věnovala na dosažení cíle integrace pouze 15 milionů 
EUR od roku 1999, což činí 0,5 EURA na jednoho přistěhovalce,

J. vzhledem k tomu, že více než polovinu mezinárodních přistěhovalců tvoří ženy a že 
migrační politiky nepřihlížejí k jejich specifické úloze,

1. je přesvědčen, že Evropská unie se musí více zasadit o to, aby učinila z přistěhovalců 
hybnou sílu rozvoje;

2. zdůrazňuje, že Unie musí politicky reagovat na problém vztahu mezi rozvojem a migrací 
a zaměřit se přitom zejména na Afriku; žádá, aby se otázka migrací stala nejdůležitějším 
bodem programu a politického dialogu mezi Evropou a Afrikou, a podporuje uspořádání 
summitu Evropa-Afrika, aby se našlo společné politické řešení;

3. zdůrazňuje, že zvýšení rozvojové pomoci je nezbytnou podmínkou k tomu, aby se 
z migrace stala hybná síla rozvoje, ale sama o sobě nepostačuje; žádá Evropskou unii a 
členské státy, aby dodržovaly politické závazky, které přijaly v roce 2005;

4. doporučuje, aby se k migracím a jejich dopadům na rozvoj přihlédlo napříč všemi 
úvahami a akcemi, které mají vést k dosažení rozvojových cílů tisíciletí;

5. je toho názoru, že společný rozvoj, který spočívá v uznání a podpoře úlohy diaspory 
v rozvoji jejich zemí původu, je třeba zcela uznat v evropském měřítku;

6. zdůrazňuje, že aby se z migrací stala hybná síla rozvoje, musí Unie zavést dva přednostní 
nástroje:
- specifický fond s dostatečně pružným a dobře reagujícím řízením, které umožní 

zejména financovat akce týkající společného rozvoje;
- záruční fond, který zajistí, že mikroprojekty přistěhovalců budou trvalé, a který co 
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nejvíce zvýší jejich vliv na rozvoj;

7. domnívá se, že program AENEAS, stejně jako program, který jej v roce 2007 vystřídá, se 
musí využívat pro rozvojovou strategii, zejména financováním akcí týkajících se 
společného rozvoje;

8. navrhuje integrované regionální rozvojové plány zaměřené na hlavní oblasti africké 
emigrace, které by financovaly:
- zavedení infrastruktur (pitné vody, elektřiny, zdravotních středisek, škol, cest…)
- částečné převzetí provozních nákladů cílenou rozpočtovou podporou;

9. žádá Komisi, členské státy a vnitrostátní a mezinárodní finanční instituce, aby zavedly 
politiky, jejichž cílem bude:
- podpořit a usnadnit převody finančních prostředků přistěhovalců, jejich zlevnění, 

urychlení a lepší zajištění;
- rozšířit přístup přistěhovalců k finančním službám;
- usměrnit převod finančních prostředků přistěhovalců zpět do jejich vlasti k výnosným 

investicím a usnadnit přitom přístup mikropodniků a MSP k půjčkám a vyzkoušet 
inovativní finanční produkty určené pro diasporu, jako je „rozvojový plán spoření“;

10. žádá Komisi a členské státy, aby vypracovaly programy určené k mobilizaci 
kvalifikovaných elit diaspory za účelem rozvoje, tím že se postarají o rozdíly v platech 
pro vysoce kvalifikované přistěhovalce, kteří by se mohli vrátit do své země, nebo 
zavedením systému „dvojího působiště“ pro zaměstnance veřejného sektoru z jihu 
(učitelé, vědci, lékaři); žádá Komisi, aby provedla studii o zkušenostech ze členských 
států ve věci „dvojího působiště“;

11. žádá Evropskou unii a členské státy, aby podpořily kruhové nebo kyvadlové migrace:
- zavedením, v souladu se zeměmi původu, politik a programů dočasných migrací, jako 

je udělení víza na více vstupů určitým skupinám;
- systematizací převodu důchodu a všech sociálních příspěvků mezi zeměmi původu a 

určení;

12. žádá Unii, aby do evropské rozvojové agendy začlenila konkrétně podporu důstojné 
práce, zejména aby:
- začlenila ustanovení ohledně dodržování základních pracovních norem do všech 

dvoustranných smluv podepsaných mezi Unií a členskými státy;
- zavedla kontrolní nástroj („dvoustranní pozorovatelé“);
- podporovala důstojnou práci jakožto základní prvek devátého rozvojového cíle 

tisíciletí;

13. žádá Evropskou unii a členské státy, aby zavedly politiky, jejichž cílem bude omezit 
negativní dopady odlivu mozků na hospodářství a společnost v jižních zemích:
- přesměrováním vzdělávání na odvětví, která trpí nedostatkem pracovní síly;
- financováním programů společného investování partnerů ze severu a z jihu do zemí a 

odvětví, která obzvláště poznamenává odliv mozků;

14. doporučuje přijetí „evropských pravidel dobrých postupů“ a rovněž vnitrostátních 
pravidel ve členských státech, která se budou zabývat nabíráním pracovní síly;
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15. zdůrazňuje, že „cirkulace“ mozků je tou nejdůležitější podmínkou k posílení kladného 
přínosu migrací k rozvoji; doporučuje Komisi a členským státům, aby se rozhodně vydaly 
touto cestou a navrhly opatření, jejichž cílem by bylo:
- podpořit dočasné a potenciální návraty na základě aktuálních zkušeností Unie;
- podpořit partnerství mezi institucemi, a to mezi orgány rozvojových zemí a členských 

států Evropské unie (výzkumné ústavy, univerzity, nemocnice);

16. žádá, aby se více zohlednila specifická úloha žen, pokud jde o migraci a rozvoj, a 
zejména aby:
- byl do všech rozvojových programů nebo do programů společného rozvoje, které jsou 

spojeny s problematikou migrace, zařazen aspekt pohlaví,
- ženy a sdružení žen byla přednostním cílem opatření, která povedou k přenesení 

odpovědnosti na diasporu a k finanční podpoře projektů;

17. domnívá se, že partnerství AKT-EU dává přednostní rámec k návrhu společných řešení 
otázky migrací; žádá Komisi, aby do probíhajících jednání o dohodách o hospodářském 
partnerství nebo do případných jednání o readmisních dohodách začlenila tyto cíle:
- rovné zacházení, pokud jde o sociální zabezpečení, s občany pocházejícími z AKT, 

což stanoví již úmluva z Lomé, ovšem dosud tento cíl zůstal pouze na papíře;
- lepší dostupnost krátkodobých víz pro občany pocházející z AKT;
- zavedení informačního programu v zemích AKT určeného pro uchazeče o 

přestěhování do Unie;

18. je potěšen, že od roku 2006 bude zavedena facilita AKT-EU na migrace; žádá však 
Komisi, aby upřesnila její cíle a aby zaručila, že tento nástroj se bude používat výhradně 
na rozvojové cíle;

19. žádá Komisi, aby navrhla opatření vedoucí k posílení kapacit jižních států, pokud jde o 
vedení samostatné migrační politiky v rámci evropských fondů pro migrace nebo facility 
AKT-EU;

20. zdůrazňuje, že Africká unie a regionální africké organizace mohou mít významnou úlohu 
při usměrňování hospodářské migrace v Africe, například prostřednictvím dvoustranných 
a vícestranných dohod doplněných o doložku o úctě k lidským právům a k normám 
Mezinárodní organizace práce, a domnívá se, že Evropská unie musí takové iniciativy 
podpořit;

21. žádá Komisi, aby s danými zeměmi prostudovala akční programy určené pro 
přistěhovalce v „přistěhovaleckých střediscích“ a určených tranzitních zónách, a zaměřila 
se na nejzranitelnější skupiny přistěhovalců (ženy, nezletilé bez doprovodu dospělého);

22. žádá, aby Unie podpořila iniciativy Vysokého komisaře pro uprchlíky, aby mezinárodní 
společenství upřesnilo své pojmy politického, hospodářského uprchlíka a uprchlíka 
z důvodů změny životního prostředí, a aby poskytla každé z těchto kategorií ochranu a 
přiměřenou pomoc; trvá na tom, aby ochrana, kterou stanoví úmluva z roku 1951 o 
uprchlících, byla rozšířena na vysídlené osoby;

23. zdůrazňuje, že přistěhovalci jsou pro přijímající země bohatství, a trvá na tom, aby se 
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tento jejich význam více uznával a posiloval;

24. vyzývá Evropskou unii a členské státy, aby nechápaly otázku migrací ve svých vztazích 
se třetími zeměmi jako prodloužení svých restriktivních migračních politik; vyslovuje se 
proti jakékoli externalizaci migrační politiky Unie a členských států, jež by spočívala 
v přenesení odpovědnosti ohledně problematiky migrací na jižní státy;

25. pobízí všechny členské státy Unie, aby ratifikovaly mezinárodní úmluvu o ochraně práv 
přistěhovalců a aby plně respektovaly své mezinárodní závazky, pokud jde o ochranu 
přistěhovalců a jejich rodin;

26. žádá Unii a členské státy, aby se zasadily o „sblížení statusu“ cizinců usazených 
v Evropské unii se statusem občanů členských států, aby jim zajistily co nejvíce právní 
jistoty a pokročily tak vpřed k cíli, jímž je zavedení evropského občanství otevřeného 
lidem z vnějšku Společenství;

27. žádá Komisi a Radu, aby se z boje proti obchodování s lidskými bytostmi, což je jev 
související s přistěhovalectvím, stala priorita Evropské unie a aby se na tuto věc vyčlenily 
dostatečné finanční prostředky;

28. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám členských států 
EU a zemí AKT, Radě AKT-EU a Smíšenému parlamentnímu shromáždění AKT-EU.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Cílem této zprávy vypracované z vlastního podnětu je analyzovat vztah mezi mezinárodními 
migracemi a rozvojem, tak aby se na jeho základě formulovala doporučení pro rozvojovou 
politiku a politiku spolupráce Evropské unie.

Na začátku 21. století je na světě 175 milionů přistěhovalců (3 % světové populace). Během 40 
let se tento počet téměř ztrojnásobil.
40% přistěhovalců žije v rozvojových zemích.

Důvody přistěhovalců jsou různé. Nejdůležitějšími faktory jsou nadále demografie a chudoba. 
Pro rozvoj přistěhovalectví jsou však důležitými faktory rovněž dějiny národů, kulturní vazby, 
jazyková blízkost nebo nedemokratické režimy.
Evropská unie má velmi důležitý úkol vytvořit z migrací hybnou sílu rozvoje. Tento vztah se 
chápe jako „bedna s nářadím“, z níž musí mít možnost čerpat, aby mohla tento cíl splnit.
Ze dvou důvodů však tato zpráva nemůže být vyčerpávající.
- Jejím cílem není vyjadřovat se k migrační politice EU a jejích členských států.
- Pokud jde o samotný rozměr rozvoje, nepokouší se tato zpráva vyčerpat tak rozsáhlé téma; 

některé úvahy nebo doporučení budou pouze načrtnuta a v budoucnu bude třeba je 
rozpracovat.

I) Otázka migrací: výzva pro politiku spolupráce EU

A – Nový přístup
Migrační politika Unie spočívá na dvojí iluzi.
Iluze, že můžeme mít nepropustné hranice.
EU a její členské státy pojímají problematiku migrací ve svých vztazích se třetími zeměmi pouze 
jako prodloužení svých restriktivních migračních politik. Z toho plyne především obranná a 
ochranná koncepce, která klade na jižní státy veškerou odpovědnost (externalizace naší migrační 
politiky).
Tato zpráva se zmíněnou problematikou nezabývá. Zpravodajka však musí zdůraznit, že pouze 
obrácení této logiky umožní EU, aby sehrála úlohu ve věci migrací a rozvoje.
Iluze, že důvodem migrací je pouze chudoba.
Oproti našim předpokladům vyvolává rozvoj v první fázi spíše zintenzivnění migrací, než jejich 
zpomalení. Zvýšení pomoci tedy není samo o sobě jejím řešením. Je to nezbytná podmínka, ale 
sama o sobě nestačí.

Je teda třeba přehodnotit přístup Evropské unie.
Musí se zakládat na inovačních nástrojích, aby byla uznána a podporována úloha přistěhovalců 
v boji proti chudobě a za rozvoj. Je třeba změnit logiku „více rozvoje za účelem menšího 
přistěhovalectví“ na logiku „lepší řízení migrace za účelem většího rozvoje“.
Je třeba, aby se tento přístup více soustředil na Afriku a na migrace v rámci jižních zemí.
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Na podnět předsedy Afrického výboru A. Konarého jsou pro činnosti Africké unie hlavním 
tématem migrace. EU musí problematiku migrací umístit na nejdůležitější místo v programu a 
v politickém dialogu mezi Evropou a Afrikou.

B – Nové nástroje
Unie provedla v průběhu posledních měsíců důležitou analýzu ohledně problematiky migrací a 
rozvoje. Dodneška však nemá k dispozici žádný nástroj vhodný ke splnění svých cílů.

1 - Předpoklad:
Respektovat politické závazky, které EU přijala v roce 2005, týkající se rozvojové pomoci (0,7 
% HDP do roku 2015, zdvojnásobit pomoc Africe do roku 2010).

2 – Dva cíle:
a) Začlenit problematiku migrací a jejich dopadu na rozvoj do rozvojových cílů tisíciletí.
Vzhledem k tomu, že problematika migrací stojí v pozadí všech rozvojových cílů tisíciletí, ale 
žádný ji výslovně nezmiňuje. 
b) Zasadit problematiku migrací do středu partnerství AKT-EU.
Iniciativy týkající se migrací musí být součástí probíhajících jednání o dohodách o 
hospodářském partnerství na základě článku 13 dohody z Cotonou.
Facilita AKT-EU pro migrace, která je dotována 25 miliony EUR a která má vzniknout na konci 
roku 2006, musí umožnit posílení kapacit zemí AKT v oblasti migrací.

3- Dva přednostní nástroje:
a) Specifický fond s dostatečně pružným a dobře reagujícím řízením, který má financovat akce 
společného rozvoje.
EU má v současné době k dispozici program AENEAS. Velmi často se však používá při akcích 
týkajících se ochrany hranic a při studiích někdy pochybného významu. Tento program, stejně 
jako program, který jej v roce 2007 vystřídá, musí být skutečně dán do služeb strategie na 
posílení přínosu migrací k rozvoji, zejména prostřednictvím financování mikroprojektů 
společného rozvoje.

b) Záruční fond zajišťující trvalost mikroprojektů přistěhovalců a zvyšující na nejvyšší možnou 
míru jejich vliv na rozvoj.
Tato otázka záruky je nesmírně důležitá. Ve všech stávajících mechanismech chybí nástroj, díky 
němuž se „přejde o stupeň výše“ a který umožní mikropodnikatelům rozvíjet své činnosti a 
vytvářet MSP.

II) Přistěhovalci napomáhající rozvoji země původu

A – Podpořit společný rozvoj a potvrdit jej v evropských textech
Společný rozvoj je definován jako zhodnocení potenciálu, který představují společenství 
přistěhovalců usazených v bohatých zemích ve prospěch rozvoje svých zemí původu. Jeho 
úkolem je vytvořit z migrací hybnou sílu rozvoje díky vzájemné pomoci mezi národy.

B – Podpořit převádění finančních prostředků
Zásilky finančních prostředků do zemí původu (232 miliard dolarů v roce 2005, z nichž 167 bylo 
zasláno do rozvojových zemí) značně přesahují výši veřejné rozvojové pomoci, bez ohledu na 
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neformální zásilky, které se odhadují nejméně na 50 % oficiální výše. Ve velké většině případů 
tyto prostředky slouží ke spotřebě rodin, často je zachraňují od smrti hladem. Pouze malá část 
těchto převodů financuje investice. Politika EU musí co nejvíce zvýšit jejich přínos k rozvoji 
země původu:
- podporovat a usnadňovat převody finančních prostředků přistěhovalců,
- rozšířit přístup přistěhovalců k finančním službám,
- usměrňovat zasílání finančních prostředků přistěhovalců do jejich vlasti k výnosným 

investicím.

C – Předejít odlivu mozků a zmírnit jeho negativní dopad na rozvoj.
Pro mnoho jižních zemí jsou migrace synonymem odchodu vzdělanějších nebo podnikavějších 
občanů. Tento „odliv mozků“ připravuje jižní státy o příjmy a brání jim mít užitek z „návratu 
investic“ do vzdělání těchto osob.
Ještě závažnější je, týká-li se tento odliv mozků odborníků ze zdravotnictví nebo školství. 
Migrace potom ohrožuje poskytování a kvalitu základních služeb v jižních zemích. Závažná 
krize afrických zdravotních systémů vyžaduje okamžitou a specifickou reakci. Na jihu je potřeba 
zavést strategie, jejichž cílem bude „vzdělat a udržet“.
Na severu je třeba přijmout opatření k tomu, aby zaměstnávání pracovníků z jihu bylo zařazeno 
mezi evropská a vnitrostátní „pravidla dobrých postupů“.
Přednostním cílem musí být podpora „cirkulace“ mozků, která vynahradí negativní důsledky 
„odlivu“. Jednou z nejnadějnějších cest v této oblasti je mechanismus „dvojího působiště“, který 
by měl umožnit vědcům, učitelům, zdravotníkům z jihu věnovat polovinu času některému 
zařízení ve své zemi.

D – Přizpůsobit migrační politiku požadavkům rozvoje
Cílem je podpořit kruhové nebo „kyvadlové“ migrace, jejichž přínos k rozvoji přijímajících zemí 
a zemí původu je nejvýznamnější.

III) Působit na migrace v rámci jihu.

A – Posílit kapacity jižních států ve vedení vlastní migrační politiky
Je třeba uznat právo jižních zemí vést samostatnou migrační politiku, a nikoli sloužit jako nástroj 
migrační politiky diktované severem, a je třeba podpořit kapacity těchto států v této oblasti.
B – Podpořit iniciativy regionálních organizací
V rámci oficiálního prostoru volného pohybu (typu CEDEAO) je nutno zaplatit při přechodu 
mezinárodní hranice. Africká unie a regionální africké organizace mohou hrát nesmírně 
významnou úlohu při usměrňování hospodářské migrace v Africe, například prostřednictvím 
dvoustranných a vícestranných dohod doplněných o doložky týkající se úcty k lidským právům a 
k normám Mezinárodní organizace práce.
C – Zavést regionální „mini-Marshallovy plány“ v hlavních oblastech emigrace v Africe
Boj proti nezákonnému přistěhovalectví by mohl být účinnější díky integrovanému regionálnímu 
přístupu zaměřenému na klíčové oblasti.

D – Provádět činnosti zaměřené na střediska pro přistěhovalce a tranzitní zóny 
přistěhovalců

Je dobré určit „střediska pro přistěhovalce“, což jsou rovněž místa, kde je možné zasáhnout. 
Střediska pro přistěhovalce můžeme definovat jako místa dobrovolného sbíhání a rozbíhání toků 
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přistěhovalců. Jedná se o státy (Gabun, Nigérie, Pobřeží slonoviny, JAR a Libye) nebo o velká 
města (Dakar, Accra, Cotonou, Douala, Nairobi…), která mají moderní dopravní a komunikační 
prostředky, místa pro přijetí, odchod nebo tranzit v rámci „nově objevené“ velmi aktivní 
migrační cesty (oblast severního Sahelu).
Cílem těchto akcí by bylo podpořit nejzranitelnější přistěhovalce (ženy, nezletilé bez doprovodu 
dospělého), abychom jim pomohli dosáhnout nezávislosti a realizovat se jinak, než pomocí 
stěhování.

E – Lépe přihlédnout ke specifické úloze žen při migracích a rozvoji
Migrační politiky přihlížejí jen velmi málo nebo vůbec ke specifické úloze žen. Téměř polovina 
mezinárodních přistěhovalců (48,6 %) jsou však ženy. Mnohé studie prokázaly, že podpora 
projektů vedených ženami optimálně přispívá k rozvoji. Programy musí podpořit zejména 
vesnické banky a ženská spořící seskupení, která prokázala svůj přínos k rozvoji.
F – Investovat do výchovy a vzdělávání
Již několik let Parlament doporučuje, aby se 20 % rozvojových prostředků EU věnovalo na 
vzdělávací a základní zdravotní cíle. K této výši máme daleko. Proto je pro země AKT 
rozpočtová složka na vzdělávání a zdravotnictví v rámci Evropského rozvojového fondu (4,98 % 
v roce 2004) velmi vzdálena této referenční částce.

G – Podpořit „důstojnou práci“
EU by jakožto subjekt působící na světové scéně měla být jedním z hlavních obránců programu 
pro důstojnou práci a důstojný důchod pro všechny. „Důstojná práce“ má pro migrace dvojí 
význam:
- na severu, protože bohaté země musí důstojnou práci nabídnout všem,
- na jihu, neboť partnerství pro rozvoj zaměřené na důstojnou práci by umožnilo zabránit 

migracím.

IV) Specifický problém uprchlíků a „vysídlených osob“

A – „Vysídlené osoby“: zapomenuté oběti zapomenutých krizí…
V roce 2005 bylo na světě přibližně 9,2 milionu uprchlíků a 25 milionů osob „vysídlených 
v rámci své vlasti“ v důsledku válek a pronásledování, z nich polovina žila v Africe. Miliony 
civilních obyvatel jsou rovněž vyháněny ze svých domovů v důsledku katastrof, sucha, 
krizových situací spojených s mizením lesů a rozšiřováním pouště. Za několik let by jejich počet 
mohl dosáhnout 50 milionů.
Stávající režim ochrany uprchlíků neumožňuje pomoci těmto lidem a zavádí tak nepřijatelnou 
hierarchizaci obětí. Vysoký komisař pro uprchlíky, aniž by k tomu měl pravomoc, pomáhá 5,6 
milionům vysídlených osob navíc při svých činnostech týkajících se 9,2 milionů uprchlíků.
EU musí jeho práci podpořit a naléhat na to, aby mezinárodní společenství upřesnilo pojmy 
politického a hospodářského uprchlíka a uprchlíka z důvodů změny životního prostředí a aby 
nabídlo každé z těchto kategorií ochranu a přiměřenou pomoc.Je bezprostředně naléhavé rozšířit 
ochranu stanovenou úmluvou z roku 1951 o uprchlících na vysídlené osoby.

B – Podpořit operace návratu do vlasti a dobrovolného přestěhování zpět uprchlíků a 
vysídlených osob ve spolupráci s Vysokým komisařem pro uprchlíky a danými zeměmi nebo 
regionálními organizacemi.
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V) Migrace, důstojnost a lidská práva

Přistěhovalci jsou první oběti nejistoty, která spočívá na dvou základech: společenská nerovnost 
a diskriminace, nerovnosti mezi zeměmi a převaha severu nad jihem.

A – Chránit práva přistěhovalců
Žádný evropský stát neratifikoval stoprocentně úplný nástroj týkající se práv pracovníků –
přistěhovalců: mezinárodní úmluva o ochraně práv přistěhovalců přijatá dne 18. prosince 1990 
Valným shromážděním OSN vstoupila v platnost dne 1. července 2003. Je třeba ji bez dalších 
odkladů ratifikovat.

B – Podpořit integraci přistěhovalců
Jediné číslo stačí k tomu, aby prokázalo nedostatečný zájem EU o otázky integrace: od roku 
1999 se za programy integrace zákonných přistěhovalců utratilo 15 milionů EUR, což činí 0,5 
EURA na jednoho přistěhovalce.
Cílem je nadále vytvoření evropského občanství otevřeného lidem z vnějšku Společenství 
(„občanské občanství“). Dokud nebude vytvořeno, je třeba „přiblížit status“ cizinců usazených 
v Evropské unii a občanů členských států, zajistit jim co nejvíce právní jistoty.

C – Bojovat proti nezákonnému obchodování spojeného s migracemi
Uzavření hranic vytvořilo přechodné ilegální hospodářství, které se proměnilo v mafiánské 
nezákonné obchodování s přistěhovalectvím, s falešnými doklady a dodáváním pracovní síly.
EU musí učinit z boje proti obchodování s lidskými bytostmi souvisejícímu s migracemi prioritu. 
Komise musí ve svém akčním plánu věnovat zvláštní pozornost nejzranitelnějším osobám, 
zejména ženám a nezletilým, a trvat na tom, že je nezbytná spolupráce se zeměmi původu a 
tranzitními zeměmi.


