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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a fejlődésről és a migrációról
(2005/2244(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak a Tanács, az Európai Parlament, az Európai Gazdasági és 
Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága részére készített, „A migráció és a fejlődés 
kapcsolata: egyértelmű iránymutatások” című közleményére (COM(2005)0390),

– tekintettel az Európai Parlament és a Tanács a harmadik országok illegálisan tartózkodó 
állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt normákról és 
eljárásokról szóló irányelvére irányuló javaslatra  (COM(2005)0391),

– tekintettel a Bizottságnak a Tanács és az Európai Parlament részére adott, „Kiemelt 
intézkedések válaszul a migráció kihívásaire: A Hampton Court utáni első nyomon 
követő intézkedések” (COM(2005)0621); „A fejlődő országok egészségügyi ágazatában 
az emberi erőforrás hiányára vonatkozó közösségi cselekvési stratégia” 
(COM(2005)0642) és „A harmadik országokkal a migráció és a menekültügy területén 
történő együttműködésről szóló tematikus program” (COM(2006)0026) című 
közleményeire,

– tekintettel az Európai Tanács elnöksége 2005. december 15-16-i legutóbbi, „migráció: 
átfogó megközelítés” című következtetéseire,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének A/RES/58/208, 
A/RES/59/241 és A/RES/60/205 állásfoglalására, amellyel 2006-ban a 61. ülésszaka 
során egy magas szintű párbeszédet szentelt a nemzetközi migráció és fejlődés 
témájának,

– tekintettel az egyrészről az afrikai, a karibi és a csendes-óceáni államok (AKCS) 
csoportjának tagjai, másrészről az Európai Közösség és tagállami közötti, Cotonouban 
2000. június 23-án aláírt (Cotonou-i megállapodás)1, és Luxembourgban 2005. június 25-
én módosított2 partnerségi megállapodásra, és különösen a migrációról szóló 13. cikkre,

– tekintettel az AKCS-EK Miniszterek Tanácsának a kilencedik Európai Fejlesztési 
Alapnak a hosszú távú fejlesztésre szánt kerete felhasználásáról szóló, 2005. április 13-i 
4/2005 határozatára3,

– tekintettel az Egyesült Nemzetek Szervezete Főtitkárának az A/59/287/Add.1. számú, 
„Világméretű tanulmány a nők fejlődésben játszott szerepéről, 2004: a nők és a 
nemzetközi migráció” című jelentésére,

  
1 HL L 317, 2000.12.15., 3. o.
2 HL L 287, 2005.10.28., 4. o.
3 HL L 164, 2005.6.24., 46. o.
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– tekintettel a Világbank „Global Economic Prospects 2006: Economic Implications of 
Remittances and Migration”1 című jelentésére,

– tekintettel a Nemzetközi migrációval foglalkozó világbizottság 2005. októberi, „A 
migráció egy összekapcsolt világban: új cselekvési perspektívák”2 című jelentésére,

– tekintettel Az Európai Unió alapjogi chartájára, és különösen annak 18., 19. és 21. 
cikkére,

– tekintettel a tagállamok által aláírt kötelezettségvállalásokra, és különösen arra, hogy :

– az Európai Unió és tagállamai 2015-re elérik az Egyesült Nemezetek Szervezete által 
kitűzött, a bruttó nemzeti jövedelmük 0,7 %-ára vonatkozó célt, ami azt jelenti, hogy 
az Uniónak a milleniumi fejlesztési célokhoz (MDG-k) való hozzájárulását a 2003-as 
33 milliárd euróról 2015-re több, mint 84 milliárd euróra kellene növelni (a 2005.
június 16-17-én Brüsszelben tartott Európai Tanács Elnökségének következtetései),

– az Európai Unió és az egyéb hitelezők megduplázzák az Afrikának nyújtandó 
segítségüket, ami Afrikának 2010-ben egy 25 milliárd USD összegű hivatalos 
fejlesztéstámogatást (ODA)3 jelentene (a G8 által 2005. július 8-án Gleneagles-ben 
közzétett hivatalos közlemény),

– tekintettel a Tanács és a tagállamok kormányainak Tanács keretében ülésező képviselői, 
az Európai Parlament és a Bizottság 2005. december 20-i, „Európai konszenzus a 
fejlesztési politika terén” című együttes nyilatkozatára, amely meghatározza a Közösség 
által a fejlődés terén folytatandó cselekvés általános keretét,

– tekintettel a 2005. november 17-i, az afrikai fejlesztési stratégiáról szóló4, a 2005. 
november 15-i, a globalizáció szociális dimenziójáról szóló5, a 2005. október 26-i, a 
gazdasági migráció kezelésének közösségi megközelítéséről szóló6, a 2005. június 9-i, a 
legális és illegális bevándorlás közötti kapcsolatról, valamint a bevándorlók 
integrációjáról szóló7 és a 2005. április 12-i, az Európai Uniónak a milleniumi fejlesztési 
célok (MDG-k) megvalósításában játszott szerepéről szóló8 következtetéseire, 

– tekintettel az eljárási szabályzata 45. cikkére,

– tekintettel a Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság, a Foglalkoztatási és 
Szociális Bizottság, az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság és a Nőjogi és 
Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0000/2006),

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.org, 2005. október.
3 A 2004-es szintekhez képest, ez a támogatás megduplázásának felel meg.
4 Elfogadott szövegek, 2005.11.17., P6_TA(2005)0445.
5 Elfogadott szövegek, 2005.11.15., P6_TA(2005)0427.
6 Elfogadott szövegek, 2005.10.26., P6_TA(2005)0408.
7 Elfogadott szövegek, 2005.6.9., P6_TA(2005)0235.
8 HL C 33 E, 2006.2.9., 311. o.
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A. mivel 175 millió migránsból (a világ népességének 3%-a) 40% a fejlődő országokban él,

B. mivel késik a nemzetközi közösség arra vonatkozó mozgósítása, hogy ambiciózus 
cselekvésekkel illeszkedjen a tényekbe,

C. mivel önmagában a hivatalos fejlesztéstámogatás nem jelent választ a migráció és a 
fejlődés közötti kapcsolat kérdésére,

D. mivel a déli országok számára a migráció a legjobban képzett vagy legvállalkozóbb 
polgárok távozásának szinonimája, és az „agyelszívás” veszélyezteti az olyan alapvető 
szolgáltatások nyújtását és minőségét, mint az egészségügy és az oktatás,

E. mivel a körkörös migráció – amely lehetővé teszi a származási és a célország közötti oda-
vissza utazást – alapvető lehetőséget nyújt a fogadó és az indulási ország fejlesztéséhez,

F. mivel a világban 2005-ben közel 9,2 menekültet tartottak számon és 25 millió „ a hazáján 
belül máshová költözött” személyt – ennek felét Afrikában –, akik nemzetközi szinten 
semmilyen védelemben sem részesülnek, s ez az áldozatok elfogadhatatlan 
hierarchizálását hozza létre,

G. mivel a migránsok – megkülönböztetés és szociális bizonytalanság áldozataiként –
továbbra is olyan csoportot képeznek, amelyet összességében nem védenek eléggé a 
nemzetközi közösség és a nemzeti jogszabályok, 

H. mivel a migránsok jogainak védelméről szóló nemzetközi egyezményt még egyetlen 
tagállam sem erősítette meg, 

I. mivel az Európai Unió az integrációs célkitűzésre 1999. óta csak 15 millió eurót, vagyis 
migránsonként 0,5 eurót szánt, 

J. mivel a nemzetközi migránsok közel fele nő, és a politikai migráció nem veszi 
figyelembe a sajátos szerepüket, 

1. meg van győződve arról, hogy az Európai Uniónak alapvető szerepet kell játszania abban, 
hogy a migráció a fejlődés előmozdítójává váljon;

2. kiemeli, hogy az Uniónak – főleg Afrikára és a dél-dél migrációra összpontosítva –
politikai választ kell adnia a fejlődés és a migráció közötti kapcsolat kérdésére; kéri, hogy 
a migráció kérdése kerüljön minél előbbre az ütemezésben és az Európa és Afrika közötti 
párbeszédben, továbbá egy közös politikai válasz megfogalmazása érdekében támogatja 
egy Európa-Afrika csúcstalálkozó megszervezését;

3. kiemeli, hogy a fejlesztési támogatás növelése szükséges, de nem elégséges feltétel 
ahhoz, hogy a migráció a fejlődés előmozdítójává válhasson; kéri az Európai Uniótól és a 
tagállamoktól, hogy tartsák be a 2005-ben tett politikai kötelezettségvállalásokat;
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4. ajánlja, hogy a migrációt és annak a fejlődésre gyakorolt hatását átfogóan vegyék 
figyelembe a milleniumi célok elérését célzó gondolkodás és cselekvések egészében;

5. azon a véleményen van, hogy az együttfejlődést – amely abban áll, hogy elismerik és 
támogatják a diaszpórának a származási ország fejlődése szolgálatában játszott szerepét –
teljesen el kell ismerni európai szinten;

6. kiemeli, ahhoz, hogy a migráció az Unió fejlődésének előmozdítójává válhasson, két 
kiemelt eszközt kell igénybe venni:
- egy külön alapot, amelyet különösen az együttfejlődési cselekvések finanszírozását 

lehetővé tevő, kellően rugalmas és reagáló igazgatással kell kezelni,
- egy garanciaalapot a migránsok mikroprojektjei tartósságának biztosítása és a 

fejlődésre gyakorolt hatásuk maximalizálása érdekében;

7. úgy véli, hogy az AENEAS programot, csakúgy mint a 2007-ben azt követő programot, 
egy fejlesztési stratégia szolgálatába kell állítani, különösen az együttfejlődési 
cselekvések finanszírozása révén;

8. integrált regionális – a legfőbb afrikai kivándorlási területekre összpontosító – fejlesztési 
terveket javasol a következők finanszírozására:
- infrastruktúra telepítése (ivóvíz, elektromos áram, egészségügyi központ, iskola, 

utak...)
- a működési költségek egy részének viselése célzott költségvetési támogatás révén;

9. kéri a Bizottságtól, a tagállamoktól, valamint a nemzeti és nemzetközi pénzügyi 
intézményektől, hogy a következőkre irányuló politikát valósítsanak meg:
- elő kell segíteni és megkönnyíteni a migránsok pénzátutalásait azáltal, hogy olcsóbbá, 

gyorsabbá és biztosabbá teszik azokat
- ki kell szélesíteni a migránsok pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését
- a migránsok pénzalapjainak hazatelepítéséttermelő beruházások felé kell terelni a 

mikrovállalkozások és a KKV-k hitelhez jutásának megkönnyítésével, továbbá a 
diaszpórának szánt innovatív pénzügyi termékek – mint például a „Fejlesztési 
megtakarítási terv” – tanulmányozásával;

10. kéri a Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy fejlesszenek ki a diaszpóra szakképzett 
elitjének mozgósítására szánt programokat a hazájukba visszatérni kész, magasan képzett 
migránsok jövedelemkülönbségének viselésével vagy a Dél állami szektora 
személyzetére (oktatók, kutatók, orvosok) vonatkozó „kettős katedra” rendszerének 
létrehozásával megvalósítható fejlődés céljából; kéri a Bizottságot, hogy indítson egy 
tanulmányt a tagállamokban a „kettős katedra” terén szerzett tapasztalatokról;

11. kéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy támogassák a körkörös vagy ingázó 
migrációt:
- a származási országokkal egyetértésben valósítsanak meg ideiglenes migrációs 

politikákat és programokat, mint például a többszöri belépésre jogosító vízum 
megadása egyes csoportoknak,

- a nyugdíjak és a szociális ellátások származási és célország közötti átutalásának 
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rendszerbe való foglalásával;

12. kéri az Uniót, hogy konkrétan illessze bele a fejlesztés terén az európai ütemezésbe a 
helyénvaló munka elősegítését, és különösen a következőket:
- az Unió és a tagállamai által aláírt valamennyi kétoldalú megállapodásba foglaljanak 

bele a munka alapvető szabályait betartó kikötéseket 
- egy ellenőrzési eszközt vezessenek be („kétoldalú megfigyelők”)
- a helyénvaló munka mint a kilencedik MDG alapvető elemének elősegítése;

13. kéri az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy valósítsanak meg az agyelszívás déli 
országokra gyakorolt negatív gazdasági és szociális hatásainak korlátozását célzó 
politikákat:
- a képzésnek a munkaerőhiánytól szenvedő ágazatok felé történő irányításával
- az agyelszívással különösen érintett országok és ágazatok számára északi és déli 

partnerek közötti társberuházási programok finanszírozásával;

14. a munkavállalók felvételének szabályozását célzó, a „helyes magatartásra vonatkozó 
európai szabályzat”, valamint a tagállamokban nemzeti szabályzatok elfogadását 
javasolja;

15. kiemeli, hogy az agyak „mozgása” alapvető tét a migráció fejlődéshez való pozitív 
hozzájárulás megerősítéséhez; javasolja a Bizottságnak és a tagállamoknak, hogy 
határozottan vállaljanak kötelezettséget ebben az irányban a következőket célzó 
intézkedések ajánlásával:
- az ideiglenes és virtuális visszatérés elősegítése az Unió által szerzett jelenlegi 

tapasztalatok alapján 
- a PVD szervezetei és az Európai Unió tagállamai (kutatóintézetek, egyetemek, 

kórházak) közötti intézményes partnerség bátorítása;

16. kéri, hogy jobban vegyék figyelembe a nők migrációban és fejlődésben betöltött sajátos 
szerepét, és különösen, hogy:
- a nemi vonatkozást integrálják a migrációs kérdéshez kapcsolódó valamennyi 

fejlesztési és társfejlesztési programba,
- a nők és a női szervezetek kiemelt célpontjai legyenek a diaszpóra felelőssé tételét és a 

projektjeik pénzügyi támogatását célzó intézkedéseknek;

17. úgy véli, hogy az AKCS-EU partnerség kiemelt keretet ad ahhoz, hogy közös válaszokat 
adjanak a migráció kérdésére; kéri a Bizottságot, hogy vegye be a gazdasági partnerségi 
megállapodásokról folyamatban lévő tárgyalásokba vagy az újrafelvételi 
megállapodásokra vonatkozó esetleges tárgyalásokba a következő célkitűzéseket:
- egyenlő bánásmód a társadalombiztosítás terén az AKCS-állampolgárok számára, 

amelyet már a Loméi Egyezmény is előírt, de holt betű maradt,
- jobb hozzáférés a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumokhoz az AKCS-országok 

állampolgárai számára,
- tájékoztató program megvalósítása az AKCS-országokban az Unióban migrációra 

készülő személyek részére;
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18. üdvözli az AKCS-EU migrációra vonatkozó, 2006 végére megvalósítandó AKCS-EU 
eszközt; arra kéri azonban a Bizottságot, hogy tisztázza a célkitűzéseit, és biztosítsa, hogy 
ezt az eszközt nem fogják eltéríteni  fejlesztési célkitűzésétől;

19. kéri a Bizottságtól, hogy javasoljon a déli államoknak az európai migrációs alap vagy az 
AKCS-EU eszköz keretében a független migrációs politika kezelésében meglévő 
kapacitásai megerősítését célzó intézkedéseket;

20. kiemeli, hogy az Afrikai Unió és az afrikai regionális szervezetek jelentős szerepet 
játszhatnak az afrikai gazdasági migráció befolyásolásában, például két- és többoldalú 
megállapodásokon keresztül, amelyek az emberi jogok és az ILO szabályai betartására 
vonatkozó kikötéseket tartalmaznak, és úgy véli, hogy az Európai Uniónak támogatnia 
kell az ez irányú kezdeményezéseket;

21. kéri a Bizottságot, hogy az érintett országokkal tanulmányozza a „migrációs pólusokban” 
és az azonosított tranzit területeken lévő migránsok részére szóló cselekvési programokat, 
amelyek a legveszélyeztetettebb migráns populációkat (nők, magányos kiskorúak) 
célozzák;

22. kéri, hogy az Unió az UNHCR kezdeményezéseit ahhoz, hogy a nemzetközi közösség 
tisztázza a politikai, gazdasági és környezeti menekült fogalmát, továbbá megfelelő 
védelmet és segítséget nyújtson az egyes kategóriáknak; nagy súlyt fektet arra, hogy a 
menekültekről szóló 1951-es egyezménnyel előírt védelmet terjesszék ki a hazájukon 
belül máshová költözöttekre;

23. kiemeli, hogy a migránsok értéket jelentenek a fogadó országok számára, és nagy súlyt 
fektet arra, hogy ezt a szerepet minél jobban elismerjék és erősítsék;

24. felhívja az Európai Uniót és a tagállamokat, hogy a harmadik országokkal fennálló 
kapcsolataikban a migráció kérdését ne a megszorító migrációs politikáik 
meghosszabbításának tekintsék; szót emel az Unió és a tagállamok migrációs 
politikájának bármilyen „kiszervezése” ellen, amely abban áll, hogy a déli országokra 
hárítják a migráció kérdéseinek felelősségét;

25. arra bátorítják az Unió összes tagállamát, hogy erősítsék meg a migránsok jogainak 
védelméről szóló nemzetközi egyezményt, és teljes mértékben tartsák be a migránsok és a 
családjuk védelme terén vállalt nemzetközi kötelezettségeiket;

26. kéri az Uniót és a tagállamokat, lépjenek fel azért, hogy az Európai Unióba telepedett 
külföldiek „jogállását közelítsék” a tagállamok állampolgáraiéhoz, a legnagyobb jogi 
biztonságot adják meg nekik azért, hogy közelebb jussanak a közösségen kívüliek 
számára nyitott európai polgárság megvalósításának célkitűzéséhez;

27. kéri a Bizottságot és a Tanácsot, hogy a migrációhoz kapcsolódó emberkereskedelem 
elleni küzdelmet emeljék az Európai Unió prioritásai rangjára, és megfelelő pénzügyi 
eszközöket fordítsanak erre;
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28. utasítja  elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, 
valamint az EU tagállamai és az AKCS-országok kormányainak, az AKCS-EU 
Tanácsának és az AKCS-EU paritásos parlamenti közgyűlésének. 
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INDOKOLÁS

Ekezdeményező jelentés célkitűzése a nemzetközi migráció és a fejlődés közötti kapcsolat 
elemzése annak érdekében, hogy abból ajánlásokat fogalmazzanak meg az Európai Unió 
együttműködési és fejlesztési politikája számára.

A XXI. század elején a világ 175 millió migránst számlál (a világ népességének 3%-a). Ez a 
szám 40 év alatt szinte megháromszorozódott. 
A migránsok 40%-a a fejlődő országokban él.

A migránsok indítékai különbözőek. A demográfia és a szegénység lényeges tényezők 
maradnak. Azonban a népek története, a kulturális kapcsolatok, a nyelvi közelség vagy az 
antidemokratikus rezsimek is fontos tényezők a migrációs dinamikában.
Az Európai Uniónak fontos szerepet kell játszania abban, hogy a migráció a fejlődés 
előmozdítója legyen. E jelentés úgy tekinthető, mint egy „szerszámos láda”, amelyből az Unió 
meríthet e célkitűzés megvalósításához. 
Azonban ez a jelentés két okból nem lehet teljes körű.
- Nem az a tárgya, hogy az EU és annak tagállamai migrációs politikájáról mondjon 

véleményt.
- Magát a fejlődés dimenzióját illetően, e jelentés nem kíván egy ilyen széles témát 

kimeríteni; egyes gondolatok és ajánlások csak vázlatosak lesznek, és azokat a jövőben kell 
kidolgozni.

I) A migráció kérdése: kihívás az EU együttműködési politikája számára

A – Új megközelítés
Az Unió migrációs politikája egy kettős illúzión alapul.
Az egyik illúzió, hogy hermetikussá tehetjük a határokat.
Az EU és a tagállamai a harmadik országokkal fennálló kapcsolataikban a migráció kérdését 
csak a megszorító migrációs politikáik meghosszabbításának tekintik. Mindenekelőtt ebből ered 
a védekező és biztonsági szemlélet, amely ahhoz vezet, hogy a déli államokra hárítják a teljes 
felelősséget (a migrációs politikánk „kiszervezése”).
E kérdés nem  képezi e jelentés tárgyát. Az előadó azonban ki kívánja emelni, hogy egyedül e 
logika megfordítása teheti lehetővé az EU számára, hogy szerepet játsszon e migrációs és 
fejlődési téteket illetően.
A másik illúzió, hogy a migráció  egyedül a szegénységgel magyarázható.
Az eddigi gondolatokkal ellentétben, a fejlődés az első szakaszában a migráció fokozódásához, 
mintsem lassulásához vezet. A támogatás növelése tehát önmagában nem válasz. Az egy 
szükséges, de nem elégséges feltétel.

Ezért az Európai Unió megközelítését felül kell vizsgálni.
E megközelítésnek innovatív eszközökön kell alapulnia annak érdekében, hogy elismerjék és 
elősegítsék a migránsok szerepét a szegénység elleni és a fejlődésért folytatott küzdelemben. A 
„a kevesebb migrációért több fejlesztés” logikából a „a nagyobb fejlődésért a migráció jobb 
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kezelése” logikájára kell váltanunk.
Jobban kell összpontosítani Afrikára és a dél-dél migrációra.

A. Konaré, az Afrikai Bizottság elnöke ösztönzésére az AU a cselekvése fő témájává tette a 
migrációt. Az EU-nak a migráció kérdését az ütemezés, valamint az Európa és Afrika közötti 
politikai párbeszéd legelejére kell helyeznie.

B – Új eszközök
Az Unió az utóbbi hónapokban érdemi elemzést folytatott a migráció és a fejlődés kérdéséről. 
Azonban jelenleg nem rendelkezik semmilyen, az e célkitűzések megvalósításához alkalmas 
eszközzel.

1 – Egy előfeltétel:
Az EU által 2005-ben a fejlesztés támogatása terén vállalt politikai kötelezettségek betartása 
(2015-re a GNP 0,7%-a, 2010-re megduplázni az Afrikának nyújtandó támogatást). 

2 – Két célkitűzés:
a) Integrálni az MDG-kbe a migráció kérdését és annak a fejlődésre gyakorolt hatását 
Mivel a migráció kérdése minden MDG-ben jelen van halványan, de egyik sem említi 
kifejezetten. b) Az AKCS-EU partnerség középpontjába kell helyezni a migráció kérdését.
A migrációra vonatkozó kezdeményezéseknek a Cotonou-i megállapodás 13. cikke alapján be 
kell kerülniük a gazdasági partnerségi megállapodásokról folyamatban lévő tárgyalásokba. 
A 2006 utolsó napján hatályba lépő, 25 millió euróval ellátott, a migrációra vonatkozó AKCS-
EU eszköznek lehetővé kell tennie az AKCS-országok migráció terén meglévő kapacitásainak 
megerősítését. 

3- Két kiemelt eszköz:
a) Egy külön alap, amely az együttfejlődési cselekvések finanszírozásához kellően rugalmasan 
és reagálóan kezelhető.
Az EU jelenleg rendelkezik az AENEAS programmal. Csakhogy azt nagyon szélesen 
alkalmazzák a határok védelmére és tanulmányokra vonatkozó cselekvésekhez, amelyek 
jelentősége időnként kétséges. Ennek a programnak – mint annak, amelyik majd követi 2007-ben 
– valóban szolgálnia kellene a migráció fejlődéshez való hozzájárulása megerősítési stratégiáját, 
különösen az együttfejlődési mikroprojektek finanszírozásával. 

b) Egy garanciaalap a migránsok mikroprojektjei tartósságának biztosítása és a fejlődésre 
gyakorolt hatásuk maximalizálása érdekében.
A garancia e kérdése alapvető fontosságú. Minden jelenlegi tervből az eszköz hiányzik ahhoz, 
hogy „a felsőbb szintre lehessen lépni”, és lehetővé tegye a mikrovállalkozók számára a 
tevékenységük fejlesztését és KKV-k létrehozását. 

II) A migránsok a származási ország fejlődése szolgálatában

A – Elősegíteni az együttfejlődést és szentesíteni azt az európai szövegekben
Az együttfejlődés úgy határozható meg, mint annak a potenciálnak az érvényesítése, amelyet a 
gazdag országban letelepedett migránsok közössége jelent a származási országuk fejlődése 
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szolgálatában. Az a küldetése, hogy a népek közötti kölcsönös segítségnek köszönhetően a 
migrációt a fejlődés előmozdítójává alakítsa. 

B – A pénzátutalások támogatása
A pénzeknek a származási országokba történő küldése (232 milliárd dollár 2005-ben, amelyből 
167-et a PVE-kbe küldtek) jelentősen meghaladja az ODÁ-t, nem számítva a nem hivatalos 
küldeményeket, amelyek értékét legalább a hivatalos szám 50%-ára becsülik. Nagy 
többségükben ezek az alapok a családok fogyasztási céljait szolgálják, gyakran az éhhalál 
elkerülése végett. Ezen átutalásoknak csak egy kis része finanszíroz befektetéseket. Az EU 
politikájának maximalizálnia kell a származási ország fejlődéséhez való hozzájárulását:
- Elősegíteni és megkönnyíteni a migránsok pénzátutalásait. 
- Kiszélesíteni a migránsok pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférését.
- Termelő beruházások felé terelni a migránsok pénzalapjainak hazatelepítését.

C – Az agyelszívás megelőzése és a fejlődésre gyakorolt negatív hatásának enyhítése.
Számos déli ország számára a migráció a legjobban képzett vagy legvállalkozóbb polgárok 
távozásának szinonimája. Ez az „agyelszívás” a déli államokat jövedelmektől fosztja meg, és 
megakadályozza, hogy részesüljenek az e személyek képzésének szentelt „beruházáshoz való 
visszatérésből”. 
Súlyosabb gond, hogy mivel az egészségügyi és oktatási ágazat szakembereit érinti, a migráció a 
déli országokban veszélyezteti az alapvető szolgáltatások nyújtását és minőségét. Az afrikai 
egészségügyi rendszer válságának súlyossága sürgős és sajátos választ követel. „Képezni és 
megtartani” stratégiákat kell Délen megvalósítani.
Északon a „helyes magatartásra vonatkozó európai és nemzeti szabályzatok” keretében a déli 
munkavállalók felvételének szabályozását célzó intézkedéseket kell elfogadni. 
A kiemelt célkitűzésnek az „agyelszívás” negatív hatásainak kiegyenlítése érdekében az 
„agymozgás” támogatásának kell lennie. Ezen irányzat egyik legígéretesebb vonulata a „két 
katedra” szerkezetben rejlik, amelynek lehetővé kell tennie kutatóknak, oktatóknak, a déli 
országok orvosi kara képviselőinek, hogy idejük felét az országaik intézményének szenteljék.

D – A migrációs politikának a fejlődés követelményeihez való igazítása 
A célkitűzés az, hogy ösztönözzék a körkörös vagy „ingázó” migrációt, amely legjelentősebben 
járul hozzá a fogadó ország és a kiindulási ország fejlődéséhez. 

III)A dél-dél migrációra vonatkozó cselekvés.

A – A déli államok saját migrációs politikájuk igazgatása terén meglévő kapacitásainak 
megerősítése
El kell ismerni a déli országok arra vonatkozó jogát, hogy önálló migrációs politikát folytassanak 
és nem az észak által diktált migrációs politika eszközét, és támogatni kell e téren ezen államok 
kapacitásait.
B – A regionális szervezetek kezdeményezéseinek támogatása
A hivatalosan szabad mozgási területeken (ECOWAS típus) fizetni kell egy nemzetközi határ 
átlépéséért. Az AU és az afrikai regionális szervezetek elsőrendű szerepet játszhatnak Afrikában 
a gazdasági migráció befolyásolásában, például két- és többoldalú megállapodásokon keresztül, 
amelyek az emberi jogok és az ILO szabályai betartására vonatkozó kikötéseket tartalmaznak.
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C – Regionális „mini Marshall-tervek” indítása Afrikában a főbb kivándorlási területeken
A titkos bevándorlás elleni küzdelem új hatékonyságra tehetne szert egy integrált, néhány 
kulcsterületre irányított regionális megközelítés keretében. 

D – A migrációs pólusokra és a migrációs tranzit területekre irányozott cselekvések végzése 

Hasznos „migrációs pólusokat” meghatározni, amelyek inkább térségek, ahol lehetséges a 
beavatkozás. A migrációs pólusokat úgy lehet meghatározni, mint az önkéntes migránsok 
áradatának összetartási és széttartási helyei. Olyan államokról (Gabon, Nigéria, Elefántcsont-
part, Dél-Afrika és Líbia) vagy nagyvárosokról (Dakar, Accra, Cotonou, Douala, Nairobi...) van 
szó, amelyek modern közlekedési és kommunikációs eszközökkel, fogadó-, indulási vagy tranzit 
helyekkel rendelkeznek egy nagyon aktív migrációs út „megjelenése” keretében (észak-száheli 
térség).
E cselekvések célja a legveszélyeztetettebb migrációs populációk (nők, magányos kiskorúak) 
támogatása annak érdekében, hogy egy önállóság elnyerésében segítsék őket és ne a mobilitás 
révén, hanem másképp valósítsák meg önmagukat.

E – A nők migrációban és fejlődésben játszott sajátos szerepének jobb figyelembe vétele 
A migrációs politikák nem vagy csak kevéssé veszik figyelembe a nők sajátos szerepét. Jóllehet 
a nemzetközi migránsok közel fele (48,6%) nő. Továbbá számos tanulmány kimutatta, hogy a 
nők által vezetett projektek támogatása a fejlődéshez való optimális hozzájárulást eredményez. 
Programoknak kéne támogatniuk különösen a falusi bankokat és a női megtakarítási 
csoportosulásokat, amelyek már bizonyították a fejlődéshez való hozzájárulásukat. 
F – Az oktatásba és a képzésbe való beruházás 
Több év óta javasolja a Parlament, hogy az EU fejlesztési alapjainak 20%-át fordítsák alapvető 
oktatási és egészségügyi célkitűzésekre. Messze vagyunk ettől... Ugyanis az AKCS-országok 
számára az EFA (4,98% 2004-ben) keretében az oktatásra és egészségügyre elkülönített 
pénzösszeg nagyon távol van e referenciaösszegtől. 

G – A „megfelelő munka” elősegítése 
Az EU-nak – mint világszintű szereplőnek – a mindenki számára megfelelő munkára és 
megfelelő ellátásra vonatkozó menetrend egyik legfőbb védelmezőjének kellene lennie. A 
„megfelelő munka” kettős tétet képvisel a migráció számára:
- Északon, mivel a gazdag országoknak mindenki számára megfelelő munkát kell kínálniuk,
- Délen, mert egy, a megfelelő munkára összpontosított fejlesztésre irányuló partnerség 

lehetővé tenné a migráció javára történő beavatkozást.

IV)A menekültek és a „hazájukon belül máshová költözöttek” sajátos 
problémái

A – A „hazájukon belül máshová költözöttek”: elfelejtett válságok elfelejtett áldozatai...
2005-ben a világ közel 9,2 millió menekültet számlált és 25 millió olyan személyt, akik háborúk 
és üldözések miatt a „hazájukon belül máshová költöztek”, s akiknek a fele Afrikában található. 
Több millió civilt is elűztek az otthonukból kataklizmát, szárazságot, az erdők kiirtásához és az 
elsivatagosodáshoz kapcsolódó válsághelyzeteket követően. A számuk néhány éven belül 
elérheti az 50 milliót.
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A menekültek jelenlegi védelmi rendszere, amely elfogadhatatlan hierarchiát állít fel az 
áldozatok között, nem teszi lehetővé, hogy segítséget nyújtsanak e populációknak. Anélkül, hogy 
arra felhatalmazásuk lenne, az UNHCR a 9,2 millió menekült javára végzett tevékenységén felül 
5,6 millió, a hazájukon belül máshová költözött személyt segít.
Az EU-nak támogatnia kell a tevékenységét, és szorgalmazni, hogy a nemzetközi közösség 
tisztázza a politikai, gazdasági és környezeti menekült fogalmát, továbbá megfelelő védelmet és 
segítséget nyújtson az egyes kategóriáknak.
Jelenleg sürgősen ki kell terjeszteni a menekültekről szóló 1951-es egyezménnyel előírt 
védelmet a hazájukon belül máshová költözöttekre.

B – Menekültek és hazájukon belül máshová költözöttek hazatelepítési és önkéntes 
hazaköltözési műveleteinek támogatása az UNHCR-rel és az érintett országokkal vagy 
regionális szervezetekkel partnerségben.

V) Migráció, méltóság és emberi jogok

A migránsok a fő áldozatai egy destabilizálódásnak, amelynek két alapja van: a szociális 
egyenlőtlenség és a megkülönböztetések, az országok közötti egyenlőtlenség és az Észak Dél 
fölötti dominanciája.

A – A migránsok jogainak védelme
Egyetlen európai állam sem erősítette meg a migráns munkavállalók jogaira vonatkozó 
legátfogóbb eszközt: az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlése által 1990. december 18-án 
elfogadott és 2003. július 1-jén hatályba lépett, a migráns munkavállalók jogainak védelméről 
szóló nemzetközi egyezményt.  Az eszközt késedelem nélkül meg kell erősíteni.

B – A migránsok beilleszkedésének támogatása
Egyetlen szám is elegendő annak bemutatására, hogy a beilleszkedés terén az EU 
kötelezettségvállalása elégtelen: 1999. óta 15 millió eurót költöttek a jogszerű bevándorlók 
beilleszkedési programjaira, vagyis 0,5 eurót bevándorlóként...
A célkitűzés továbbra is egy, a közösségen kívüliek számára nyitott európai polgárság („civil 
polgárság”) megvalósítása. Ennek eléréséig az is megfelelő, ha az Európai Unióban letelepedett 
külföldiek „jogállását közelítik” a tagállamok állampolgáraiéhoz, és a legnagyobb jogi 
biztonságot adják meg nekik.

C – A migrációhoz kapcsolódó tiltott kereskedelem elleni küzdelem
A határok lezárása egy titkos átkelési gazdaságot hozott létre, amely a bevándorlás, a hamis 
papírok és a munkaerő-szolgáltatás maffia jellegű tiltott kereskedelmévé vált.
Prioritás, hogy az EU-nak küzdenie kell a migrációhoz kapcsolódó emberkereskedelem ellen. 
Cselekvési tervében a Bizottságnak rendkívüli jelentőséget kell tulajdonítania a 
legveszélyeztetettebb személyeknek, különösen a nőknek és a kiskorúaknak, és szorgalmazniuk 
kell a származási és tranzit országokkal való szükséges együttműködést.


