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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl vystymosi ir migracijos
(2005/2244(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Tarybai, Europos Parlamentui, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Migracija ir vystymasis: 
keletas konkrečių orientyrų“ (KOM(2005)0390),

– atsižvelgdamas į pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl bendrų 
nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse 
(KOM(2005)0391),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatus Tarybai ir Europos Parlamentui „Prioritetiniai 
veiksmai migracijos keliamiems uždaviniams spręsti: pirmieji veiksmai po susitikimo 
Hampton Court“ (KOM(2005)0621); „ES veiksmų žmogiškųjų išteklių krizei
besivystančių šalių sveikatos apsaugos srityje išspręsti, strategija“ (KOM(2005)0642) ir 
„Teminė bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis migracijos ir prieglobsčio srityse 
programa“ (KOM(2006)0026),

– atsižvelgdamas į pastarąsias 2005 m. gruodžio 15–16 d Europos Vadovų Tarybos išvadas 
„Visa apimantis požiūris į migraciją“,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas A/RES/58/208, 
A/RES/59/241 ir A/RES/60/205, kuriomis 2006 m. 61-osios sesijos aukščiausio lygio 
dialogas skiriamas tarptautinės migracijos ir vystymosi temai,

– atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą Afrikos, Karibų baseino bei 
Ramiojo vandenyno šalių (AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės 
susitarimą (Kotonu susitarimas)1 su pakeitimais, padarytais Liuksemburge 2005 m. 
birželio 25 d.2, ypač jo 13 straipsnį dėl migracijos,

– atsižvelgdamas į 2005 m. balandžio 13 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimą 
Nr. 4/2005 dėl devintojo Europos plėtros fondo ilgalaikės plėtros paketo rezervo 
naudojimo3,

– atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus pranešimą „Moterų vaidmens 
plėtroje pasaulinis tyrimas, 2004 m.: moterys ir tarptautinė migracija“, A/59/287/1 
papildymas,

– atsižvelgdamas į Pasaulio banko pranešimą „Global Economic Prospects 2006: Economic 

  
1 OL L 317, 2000 12 15, p. 3.
2 OL L 287, 2005 10 28, p. 4.
3 OL L 164, 2005 6 24, p. 46.
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Implications of Remittances and Migration“1,

– atsižvelgdamas į Pasaulinės tarptautinės migracijos komisijos 2005 m. spalio mėn. 
pranešimą dėl tarptautinės migracijos „Migracija tarpusavyje susijusiame pasaulyje: 
naujos veiksmų kryptys“2, 

– atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, ypač jos 18, 19 ir 
21 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2005 m. valstybių narių prisiimtus raštiškus įsipareigojimus, būtent:

– kad Europos Sąjunga ir jos valstybės narės iki 2015 m. pasieks Jungtinių Tautų 
Organizacijos nustatytą tikslą skirti 0,7 proc. savo bendrųjų nacionalinių pajamų ir dėl 
to Sąjungos indėlis į Tūkstantmečio vystymosi tikslų (TVT) įgyvendinimą nuo 
33 milijardų EUR 2003 m. išaugtų iki 84 milijardų EUR 2015 m. (2005 m. birželio 
16–17 d. Briuselyje priimtos Europos Vadovų Tarybos išvados),

– kad Europos Sąjunga ir kiti finansuotojai padvigubins savo pagalbą Afrikai ir tai
2010 m. turėtų jai atnešti 25 milijardus JAV dolerių viešosios pagalbos vystymuisi
(VPV)3 (2005 m. liepos 8 d. G8 susitikime Gleneagles išplatintas komunikatas),

– atsižvelgdamas į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių valstybių 
narių vyriausybių atstovų, Europos Parlamento ir Komisijos bendrą deklaraciją dėl 
Europos Sąjungos vystymosi politikos „Europos santarvė vystymosi politikos srityje“, 
nustatančią bendrąjį Bendrijos vystymosi veiksmų kontekstą,

– atsižvelgdamas į savo 2005 m. lapkričio 17 d. rezoliuciją dėl Afrikos vystymosi 
strategijos4, 2005 m. lapkričio 15 d. rezoliuciją dėl socialinio globalizacijos aspekto5, 
2005 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl Bendrijos požiūrio į ekonominės migracijos valdymą6, 
2005 m. birželio 9 d. rezoliuciją dėl legalios ir nelegalios migracijos santykio ir migrantų 
integracijos7 ir 2005 m. balandžio 12 d. rezoliuciją dėl Europos Sąjungos vaidmens 
įgyvendinant Tūkstantmečio vystymosi tikslus (TVT)8,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vystymosi komiteto pranešimą ir į Užsienio reikalų komiteto, Užimtumo 
ir socialinių reikalų komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto ir 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto nuomones (A6-0000/2006),

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.org, 2005 m. spalio mėn.
3 Palyginti su 2004 m. lygiu, tai tolygu pagalbos padvigubinimui.
4 Parlamento priimti tekstai, 2005 11 17, P6_TA(2005)0445.
5 Parlamento priimti tekstai, 2005 11 15, P6_TA(2005)0427.
6 Parlamento priimti tekstai, 2005 10 26, P6_TA(2005)0408.
7 Parlamento priimti tekstai, 2005 6 9, P6_TA(2005)0235.
8 OL C 33 E, 2006 2 9, p. 311.



PR\610216LT.doc 5/13 PE 371.990v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

A. kadangi iš 175 milijonų migrantų (3 proc. pasaulio populiacijos) 40 proc. gyvena 
besivystančiose šalyse, 

B. kadangi telkiamos tarptautinės bendruomenės pajėgos vėluoja plataus masto veiksmais 
prisidėti prie padėties gerinimo,

C. kadangi vien viešosios pagalbos vystymuisi padidinimas nėra atsakymas į migracijos ir 
vystymosi ryšio klausimą,

D. kadangi Pietų šalims migracija yra labiausiai išsilavinusių arba sumaniausių piliečių 
išvykimo sinonimas ir kadangi „protų nutekėjimas“ daro neigiamą įtaką tokių pagrindinių 
paslaugų kaip sveikatos apsauga ar švietimas teikimui ir kokybei,

E. kadangi apykaitinė migracija, kai į kilmės bei kelionės tikslo šalis išvažiuojama ir į jas 
grįžtama, teikia didesnių priėmimo ir išvykimo šalių vystymosi galimybių,

F. kadangi 2005 m. pasaulyje buvo apie 9,2 milijono pabėgėlių ir 25 milijonai asmenų, 
„perkeltų į kitą vietą savo tėvynės teritorijoje“, iš kurių pusė Afrikoje, kuriems 
neteikiama jokia tarptautinio masto apsauga, tokiu būdu nustatant netoleruotiną aukų 
hierarchiją,

G. kadangi migrantai, socialinės diskriminacijos ir nestabilumo aukos, išlieka tarptautinės 
bendruomenės ir šalių įstatymų visuotinai nepakankamai saugoma grupė, 

H. kadangi Tarptautinės konvencijos dėl migrantų teisių apsaugos neratifikavo nė viena 
valstybė narė, 

I. kadangi Europos Sąjunga nuo 1999 m. integracijai teskyrė 15 milijonų EUR, t. y. 
0,5 EUR vienam imigrantui, 

J. kadangi apie pusę tarptautinių migrantų yra moterys, ir kad migracijos politikoje 
neatsižvelgiama į specifinį jų vaidmenį,

1. yra įsitikinęs, kad Europos Sąjunga privalo atlikti didesnį vaidmenį paversdama migraciją 
vystymosi svertu;

2. pabrėžia, kad Sąjunga privalo pateikti politinį atsakymą, labiau orientuotą į Afriką ir į 
migraciją iš Pietų į Pietus, į vystymosi ir migracijos ryšio klausimą; prašo, kad migracijos 
klausimas užimtų svarbią vietą darbotvarkėje bei Europos ir Afrikos politiniame dialoge 
ir palaiko Europos ir Afrikos aukščiausio lygio susitikimo organizavimo idėją, kad būtų 
rastas bendras politinis atsakymas;

3. pabrėžia, kad vystymosi pagalbos didinimas yra būtina, bet nepakankama sąlyga norint 
migraciją padaryti vystymosi svertu; prašo Europos Sąjungą ir valstybes nares laikytis 
politinių įsipareigojimų, prisiimtų 2005 metais;

4. rekomenduoja, kad į migraciją ir jos įtaką vystymuisi būtų plačiai atsižvelgiama visuose 
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svarstymuose ir veiksmuose, kuriais siekiama TVT;

5. laikosi nuomonės, kad bendras vystymasis, kurio paskirtis – pripažinti ir remti išeivių
vaidmenį jų kilmės šalių vystymosi labui, turi būti visiškai pripažintas Europos mastu;

6. pabrėžia, kad, norėdama paversti migraciją vystymosi svertu, Sąjunga turi apsirūpinti 
dviem pirmenybinėmis priemonėmis:
- specialiuoju fondu, kurio valdymas būtų pakankamai lankstus ir reakcingas, kad 

konkrečiai leistų finansuoti bendro vystymosi veiksmus,
- garantiniu fondu, užtikrinančiu migrantų vykdomų smulkių projektų ilgalaikiškumą ir 

iki maksimumo padidinti jų įtaką vystymuisi;

7. mano, kad programa AENEAS, kaip ir ją pakeisiančioji 2007 m., turi būti naudojama 
vystymosi strategijai, būtent finansuojant bendro vystymosi veiksmus;

8. siūlo integruotus regionų vystymosi planus, nukreiptus į pagrindines Afrikos emigracijos 
zonas, kuriais remiantis būtų finansuojamas:
- infrastruktūrų (geriamojo vandens, elektros, sveikatos centrų, mokylių, kelių ir kt.) 

įrengimas;
- skiriant tikslinę paramą iš biudžeto, iš dalies padengiamos veikimo sąnaudos;

9. prašo Komisiją, valstybes nares ir nacionalines bei tarptautines finansų institucijas 
įgyvendinti politiką, kuria siekiama:
- sudaryti palankias sąlygas ir palengvinti migrantų lėšų pervedimus, padarant juos 

pigesnius, greitesnius ir patikimesnius
- išplėsti finansinių paslaugų prieinamumą migrantams 
- nukreipti į tėvynę grąžinamas migrantų lėšas į gamybines investicijas, palengvinant 

smulkiųjų bendrovių ir MVĮ galimybes gauti paskolas ir tiriant išeiviams skirtus 
naujoviškus finansinius produktus, pvz., Taupymo vystymosi tikslais planas;

10. prašo Komisiją ir valstybes nares išplėtoti išeivių kvalifikuoto elito sutelkimo vystymosi
tikslais programas, padengiant aukštos kvalifikacijos migrantų, nusiteikusių grįžti į savo 
šalį, atlyginimų skirtumus, arba Pietų šalių viešojo sektoriaus personalui (dėstytojams, 
mokslininkams, gydytojams) įvedant „dviejų kėdžių“ sistemas; prašo Komisiją atlikti 
valstybių narių patirties „dviejų kėdžių“ srityje tyrimą;

11. prašo Europos Sąjungą ir valstybes nares skatinti apykaitinę arba švytuoklinę migraciją:
- drauge su kilmės šalimis įgyvendinant laikinos migracijos politiką ir tokias programas 

kaip daugkartinio įvažiavimo vizų suteikimas tam tikroms grupėms,
- sisteminant pensijų paslaugų ir visų socialinių paslaugų perkėlimus tarp kilmės ir 

kelionės tikslo šalių;

12. prašo Sąjungą konkrečiai įtraukti padoraus darbo rėmimą į Europos vystymosi
darbotvarkę, būtent:
- įrašyti pagrindinių darbo teisės normų laikymosi sąlygas į visas Sąjungos arba jos 

valstybių narių pasirašomus dvišalius susitarimus,
- įvesti kontrolės priemonę („dvišalius stebėtojus“),
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- remti padorų darbą kaip pagrindinę devintųjų TVT sudedamąją dalį;

13. prašo Europos Sąjungą ir valstybes nares įgyvendinti politiką, kuria siekiama apriboti 
neigiamą „protų nutekėjimo“ ekonominę ir socialinę įtaką Pietų šalims:
- profesinį mokymą perorientuojant į sektorius, kuriuose trūksta darbo jėgos,
- finansuojant Šiaurės ir Pietų partnerių bendrų investicijų į šalis bei sektorius, ypač 

nukentėjusius nuo „protų nutekėjimo“, programas;

14. rekomenduoja patvirtinti Europos gero elgesio kodeksą bei valstybių narių nacionalinius 
kodeksus, siekiant priimamus darbuotojus gerai parengti darbui;

15. pabrėžia, kad protų „apytaka“ yra svarbiausias koziris siekiant sustiprinti teigiamą 
migracijos įtaką vystymuisi; rekomenduoja Komisijai ir valstybėms narėms ryžtingai 
žengti šiuo keliu, siūlant priemonių, kuriomis siekiama:
- remti darbuotojų laikinus ir virtualius grįžimus, remiantis šiuo metu Sąjungos 

atliekamais eksperimentais;
- skatinti institucinę partnerystę tarp besivystančių šalių ir Europos Sąjungos valstybių 

narių įstaigų (mokslinių tyrimų institutų, universitetų, ligoninių);

16. prašo, kad būtų labiau atsižvelgiama į specifinį moterų vaidmenį migracijos ir vystymosi 
srityse, o konkrečiai – kad:
- lyties plotmė būtų įvesta į visas vystymosi arba bendro vystymosi programas, 

susijusias su migracijos klausimu,
- moterys ir moterų asociacijos taptų privilegijuotu priemonių, kuriomis siekiama 

priskirti atsakomybę išeiviams ir finansiškai remti jų projektus, objektu;

17. mano, kad AKR ir ES partnerystė yra ypač tinkama plotmė siekiant pasiūlyti bendrų 
atsakymų į migracijos klausimą; prašo Komisiją įrašyti į šiuo metu vedamų derybų dėl 
ekonominės partnerystės susitarimų programas arba galimų derybų dėl readmisijos 
sutarčių šiuos tikslus:
- AKR šalių piliečių vienodą vertinimą socialinio draudimo srityje, jau numatytą Lomės

konvencijoje, tačiau likusį tik popieriuje,
- geresnes galimybes AKR šalių piliečiams gauti trumpalaikes įvažiavimo vizas,
- AKR šalyse įgyvendinti informavimo programą, skirtą potencialiems imigrantams į 

Sąjungą;

18. džiaugiasi, kad iki 2006 m. pabaigos bus įvesta AKR ir ES migracijos paramos priemonė;
todėl prašo Komisiją išaiškinti jos tikslus ir užtikrinti, kad ši priemonė nebus nukreipta 
nuo vystymosi tikslo;

19. prašo Komisiją pasiūlyti priemonių, sustiprinsiančių Pietų valstybių gebėjimą valdyti 
nepriklausomą migracijos politiką Europos migracijos fondo arba AKR ir ES plotmėje;

20. pabrėžia, kad Afrikos Sąjunga ir Afrikos regionų organizacijos gali atlikti reikšmingą 
vaidmenį nukreipdamos ekonominę migraciją Afrikoje, pvz., dvišaliais ir daugiašaliais
susitarimais, kuriuose įrašomos pagarbos žmogaus teisėms ir TDO standartų laikymosi 
sąlygos, ir mano, kad Europos Sąjunga privalo palaikyti šios srities iniciatyvas;
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21. prašo Komisiją drauge su suinteresuotosiomis šalimis išnagrinėti migrantams skirtas 
veiksmų programas „migracijos poliuose“ ir nustatytose tranzito zonose, nukreipiant jas į 
pažeidžiamiausius migrantų sluoksnius (moteris, vienišus mažamečius);

22. prašo, kad Sąjunga palaikytų Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiojo komisaro
iniciatyvas, kad tarptautinė bendruomenė išaiškintų politinio, ekonominio pabėgėlio ir 
pabėgėlio dėl su aplinka susijusių priežasčių sąvokas ir kiekvienai kategorijai pasiūlytų 
tinkamą apsaugą ir pagalbą; primygtinai reikalauja, kad 1951 m. Konvencijoje dėl 
pabėgėlių statuso numatyta apsauga būtų taikoma ir perkeltiems asmenims;

23. pabrėžia, kad migrantai yra priimančiosios šalies turtas, ir primygtinai reikalauja, kad šis 
vaidmuo būtų geriau pripažįstamas ir stiprinamas;

24. kviečia Europos Sąjungą ir valstybes nares savo santykiuose su trečiosiomis šalimis 
migracijos klausimo netraktuoti kaip ribojamosios migracijos politikos pratęsimo; 
pasisako prieš bet kokį Sąjungos ir valstybių narių migracijos politikos pavertimą 
„išorės“ klausimu, atsakomybę už migracijos problemas primetant Pietų šalims;

25. skatina visas Sąjungos valstybes nares ratifikuoti Tarptautinę konvenciją dėl migrantų
teisių apsaugos ir laikytis visų savo tarptautinių įsipareigojimų migrantų ir jų šeimų 
apsaugos srityje;

26. prašo Sąjungą ir valstybes nares „suartinti“ Europos Sąjungoje įsikūrusių užsieniečių ir 
valstybių narių piliečių statusus, suteikti jiems maksimalų teisinį saugumą, siekiant žengti 
tikslo įvesti Europos pilietybę, atvirą ne Bendrijos piliečiams, link;

27. prašo Komisiją ir Tarybą, kad kova su prekyba žmonėmis, kuri susijusi su migracija, būtų 
iškelta į Europos Sąjungos pirmenybių lygmenį, ir kad tam būtų skirtos adekvačios 
finansinės priemonės;

28. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei ES valstybių narių ir 
AKR šalių vyriausybėms, AKR ir ES Tarybai bei AKR ir ES jungtinei parlamentinei 
asamblėjai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Šio iniciatyvinio pranešimo tikslas – išanalizuoti tarptautinės migracijos ir vystymosi ryšį, 
siekiant parengti Europos Sąjungos bendradarbiavimo ir vystymosi politikos rekomendacijas.

XXI amžiaus pradžioje pasaulyje buvo 175 milijonai migrantų (3 proc. pasaulio gyventojų). Šis 
skaičius per 40 metų beveik patrigubėjo. 
40 proc. migrantų gyvena besivystančiose šalyse.

Migrantų motyvacija skirtinga. Demografinė padėtis ir skurdas lieka pagrindiniai veiksniai. 
Tačiau tautų istorija, kultūriniai ryšiai, kalbinis artimumas arba nedemokratiniai režimai irgi yra 
svarbūs migracijos augimo veiksniai.
Europos Sąjunga turi atlikti svarbiausią vaidmenį, migraciją paversdama vystymosi svertu. Šis 
pranešimas sumanytas kaip „įrankių dėžė“, kurioje ji turi rasti priemonių šiam tikslui siekti. 
Tačiau jis negali būti išsamus dėl dviejų priežasčių.
- Pranešimo tikslas – ne išreikšti nuomonę apie ES ir jos valstybių narių migracijos politiką.
- Kalbant apie vystymosi plotmę, šiuo pranešimu nesiekiama išsemti tokios plačios temos; 

jame tebus apibrėžta keletas pamąstymų ar rekomendacijų, kurie turės būti išplėtoti ateityje.

I) Migracijos klausimas: iššūkis ES bendradarbiavimo politikai

A. Naujas požiūris
Sąjungos migracijos politika pagrįsta dvejopa iliuzija. 
Iliuzija, kad sienos gali tapti nepralaidžios.
ES ir jos valstybės narės savo santykiuose su trečiosiomis šalimis migracijos klausimo nesuvokia 
kaip savo ribojamosios politikos pratęsimo. Iš čia kyla visų pirma gynybinis ir apsauginis 
požiūris, dėl kurio visa atsakomybė suverčiama Pietų valstybėms (mūsų migracijos politika 
tampa „išorės institucijų teikiamomis paslaugomis“).
Šis klausimas mūsų pranešime nenagrinėjamas. Vis dėlto pranešėja linkusi pabrėžti, kad tiktai 
tokio mąstymo pakeitimas gali sudaryti ES sąlygas atlikti tam tikrą vaidmenį migracijos ir 
vystymosi srityse.
Iliuzija, kad migracija paaiškinama tik skurdu. 
Priešingai stereotipams, 1-uoju vystymosi etapu migracija veikiau suintensyvėja, o ne sulėtėja. 
Taigi vien pagalbos didinimas nėra sprendimas. Tai būtina, tačiau nepakankama sąlyga. 

Taigi Europos Sąjungos požiūris turi pasikeisti.
Jis turi remtis naujoviškomis priemonėmis, kad būtų pripažintas ir skatinamas migrantų vaidmuo 
kovoje su skurdu ir už vystymąsi. Mums reikia pereiti nuo sąvokos „didesnis vystymasis –
mažesnė migracija“ prie „geresnis migracijos valdymas – didesnis vystymasis“.
Ji turi būti labiau sutelkta į Afriką ir į migraciją Pietūs–Pietūs. 
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Afrikos Sąjunga migraciją pavertė svarbiausia savo veiksmų tema paskatinta Afrikos Komisijos 
pirmininko A. Konaré. ES turi migracijos klausimą padaryti Europos ir Afrikos santykių
darbotvarkės ir politikos prioritetu. 

B. Naujos priemonės
Pastaraisiais mėnesiais Sąjunga atliko deramą migracijos ir vystymosi klausimo analizę. Tačiau 
šiandien ji neturi numačiusi jokios priemonės šiems tikslams siekti. 

1. Viena išankstinė sąlyga:
Laikytis 2005 m. ES prisiimtų politinių įsipareigojimų vystymosi pagalbos srityje (0,7 proc. BVP 
iki 2015 m., padvigubinti pagalbą Afrikai iki 2010 m.). 

2. Du tikslai:
a) TVT papildyti migracijos klausimu ir jo įtaka vystymuisi
Migracijos klausimas numanomas visuose TVT, tačiau niekur aiškiai neišreikštas. 
b) Migracijos klausimas turi užimti svariausią AKR ir ES partnerystės vietą
Pagal Kotonu susitarimo 13 straipsnį, iniciatyvos migracijos srityje turi tapti derybų dėl 
ekonominės partnerystės susitarimų klausimu.
2006 m. dienos šviesą išvysianti AKR ir ES migracijos paramos priemonė, turėsianti 25 milijonų 
eurų biudžetą, turi leisti sustiprinti AKR šalių pajėgumus migracijos srityje. 

3. Dvi pirmenybinės priemonės:
a) Specialusis fondas, kurio valdymo sistema pakankamai lanksti ir reakcinga, kad iš jo būtų 
galima finansuoti bendro vystymosi veiksmus. 
ES šiandien turi programą AENEAS. Tačiau ji labai plačiai naudojama sienų apsaugos 
veiksmams ir tyrimams, kurių svarba kartais esti abejotina. Ši programa bei 2007 m. ją 
pakeisianti įpėdinė iš tiesų turi tarnauti migracijos indėlio į vystymąsi strategijos stiprinimui, 
ypač smulkių bendro vystymosi projektų finansavimui.

b) Garantinis fondas turi užtikrinti migrantų vykdomų smulkių projektų tinkamumą ir iki 
maksimumo padidinti jų įtaką vystymuisi.
Šis garantijos klausimas yra esminės svarbos. Kaip tik jos stokoja visos esamos priemonės, kad 
„pereitų į aukštesnį lygmenį“ ir leistų smulkiausiems verslininkams plėsti savo veiklą ir įkurti 
MVĮ. 

II) Migrantai, padedantys vystytis kilmės šaliai

A. Skatinti bendrą vystymąsi ir įteisinti jį Europos norminiais aktais
Bendras vystymasis apibrėžiamas kaip migrantų bendrijų, įsikūrusių turtingose šalyse ir 
tarnaujančių savo kilmės šalies vystymuisi, potencialo vertės didinimas. Jo paskirtis – tautų 
savitarpio pagalba migraciją paversti vystymosi svertu. 

B. Sudaryti palankias sąlygas lėšų pervedimams
Lėšų perlaidos į kilmės šalių bankus (232 milijardai dolerių 2005 m., iš kurių 167 milijardai 
siųsti į besivystančias šalis, gerokai viršija VPP, neskaičiuojant formalių perlaidų, įvertintų 
mažiausiai 50 proc. oficialios sumos. Didžioji dalis šių fondų naudojami šeimų vartojimui ir 
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dažnai padeda joms išvengti bado mirties. Tik nedidelė šių perlaidų dalis tampa finansinėmis 
investicijomis. ES politika turi maksimaliai padidinti jų indėlį į kilmės šalies vystymąsi:
- sudaryti palankias sąlygas ir palengvinti migrantų lėšų pervedimus;
- išplėsti migrantų galimybes naudotis finansinėmis paslaugomis;
- stengtis nukreipti grįžtamąsias migrantų lėšas į gamybines investicijas.

C. Vykdyti „protų nutekėjimo“ prevenciją ir mažinti jo neigiamą poveikį vystymuisi
Daugeliui Pietų šalių migracija yra geriausiai išsilavinusių arba sumaniausių piliečių išvykimo 
sinonimas. Šis „protų nutekėjimas“ atima iš Pietų valstybių pajamas ir trukdo joms naudotis šių 
asmenų profesiniam mokymui skirtų „investicijų grąža“.
Dar blogiau, paliesdama sveikatos apsaugos ar švietimo sektorių specialistus, migracija blogina 
pagrindinių paslaugų teikimą ir jo kokybę Pietų šalyse. Sunki Afrikos sveikatos apsaugos
sistemų krizė reikalauja skubaus ir specialaus atsakymo. Pietuose turi būti įgyvendintos 
strategijos, kuriomis siekiama „išmokyti ir išlaikyti“.
Šiaurėje turi būti imtasi priemonių dėl darbuotojų iš Pietų įdarbinimo vadovaujantis Europos ir 
nacionaliniais „gero elgesio kodeksais“.
Pirmenybiniu tikslu turi tapti protų „apytakos“ skatinimas, siekiant kompensuoti neigiamą jų 
„nutekėjimo“ įtaką. Vienas iš daugiausia žadančių takelių šiame kelyje yra „dviejų kėdžių“ 
priemonė, kadangi ji turi leisti Pietų šalių mokslininkams, dėstytojams, medicinos personalo 
atstovams paskirti pusę savo laiko savo šalies įstaigai. 

D. Pritaikyti migracijos politiką vystymosi poreikiams tenkinti
Tikslas – skatinti apykaitinę arba švytuoklinę migraciją, kurios indėlis į priėmimo ir išvykimo 
šalies vystymąsi reikšmingesnis.

III) Imtis veiksmų migracijos iš Pietų į Pietus srityje

A. Stiprinti Pietų valstybių gebėjimus valdyti savo migracijos politiką
Būtina pripažinti Pietų šalių teisę vykdyti savarankišką migracijos politiką, o ne naudotis Šiaurės 
primetama migracijos politikos priemone, ir remti šių valstybių pajėgumus šioje srityje.

B. Palaikyti regioninių organizacijų iniciatyvas
Oficialaus laisvo judėjimo erdvėse (pvz., Vakarų Afrikos valstybių ekonominė bendrija) reikia 
mokėti už tarpvalstybinės sienos kirtimą. AS ir Afrikos regioninės organizacijos gali atlikti
svarbiausią vaidmenį Afrikos ekonominės migracijos nukreipimo srityje, pvz., dvišalėmis ir 
daugiašalėmis sutartimis, kuriose būtų įrašytos pagarbos žmogaus teisėms ir TDO standartų 
laikymosi sąlygos.

C. Įgyvendinti mažus regioninius „Maršalo planus“ pagrindinėse Afrikos emigracijos 
zonose
Nauju kovos su pogrindine imigracija efektyvumo šaltiniu gali tapti integruotas regioninis 
požiūris, sutelktas ties keletu pagrindinių zonų.

D. Vykdyti veiksmus, orientuotus į migracijos polius ir migrantų tranzito zonas

Naudinga nustatyti „migracinius polius“, kadangi visi jie yra galimų veiksmų erdvės. Migracijos 
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polius galime apibūdinti kaip savanoriškų migrantų srautų susiliejimo ir išsiskyrimo vietas. Tai 
valstybės (Gabonas, Nigerija, Dramblio Kaulo Krantas, Pietų Afrika ir Libija) arba dideli miestai 
(Dakaras, Akra, Kotonu, Duala, Nairobis ir kt.), turintys modernių transporto ir komunikacijos 
priemonių, atvykimo, išvykimo ar tranzito erdvių, tinkamų labai aktyviam migracijos keliui
„atsirasti“ (Šiaurės Sahelio erdvė).
Šiais veiksmais būtų siekiama paremti pažeidžiamiausius migrantų sluoksnius (moteris, vienišus 
nepilnamečius), siekiant padėti jiems įgyti savarankiškumą ir įgyvendinti savo siekius ne 
mobilumo priemonėmis.

E. Labiau atsižvelgti į specifinį moterų vaidmenį migracijos ir vystymosi srityse
Migracijos politikoje neatsižvelgiama arba mažai atsižvelgiama į specifinį moters vaidmenį. 
Tačiau beveik pusė (48,6 proc.) tarptautinių migrantų yra moterys, ir gausūs tyrimai parodė, kad 
parama moterų vykdomiems projektams tampa geriausiu indėliu į vystymąsi. Programos turėtų 
paremti kaimų bankus ir moterų taupymo grupes, įrodžiusias savo indėlį į vystymąsi.

F. Investuoti į ugdymą ir profesinį mokymą
Jau daugelį metų Parlementas rekomenduoja 20 proc. ES plėtros fondų lėšų skirti ugdymo ir 
bazinio sveikatos apsaugos stiprinimo tikslams. Tai toli gražu nėra daroma... Taigi AKR šalių 
paketas, skirtas ugdymui ir sveikatai iš Europos plėtros fondo (4,98 proc. 2004 m.) labai skiriasi 
nuo šios rekomenduotinos sumos.

G. Remti „padorų darbą“
ES kaip pasaulinės reikšmės veikėja turėtų būti viena iš padoraus darbo ir padorios pensijos 
visiems idėjos šalininkių. „Padorus darbas“ migracijos srityje yra dvejopa siekiamybė:
- Šiaurėje – kadangi turtingos šalys privalo visiems pasiūlyti padoraus darbo,
- Pietuose – kadangi partnerystė vystymosi labui, orientuota į padorų darbą, galėtų sumažinti 

migraciją.

IV)Specifinė pabėgėlių ir „perkeltųjų“ asmenų problema

A. „Perkeltieji“ – užmirštų krizių užmirštos aukos...
2005 m. pasaulyje buvo beveik 9,2 milijono pabėgėlių ir 25 milijonai dėl karų ir persekiojimų 
„savo tėvynės viduje perkeltų asmenų“, iš kurių pusė gyvena Afrikoje. Milijonus civilių 
gyventojų iš namų išveja kataklizmai, sausros, krizės, susijusios su miškų nykimu ir dykumų 
susidarymu. Jų skaičius per keletą metų gali išaugti iki 50 milijonų.
Dabartinė pabėgėlių apsaugos tvarka neleidžia teikti šiems gyventojų sluoksniams pagalbos, tad 
įvedama netoleruotina aukų hierarchija. Neturėdamas įgaliojimų to daryti, Jungtinių Tautų 
pabėgėlių reikalų vyriausiasis komisariatas padeda ne tik 9,2 milijono pabėgėlių, bet ir 5,6 
milijono perkeltųjų asmenų.
ES turi palaikyti jo veiksmus ir raginti tarptautinę bendruomenę išaiškinti politinio, ekonominio 
ir pabėgėlio dėl su aplinka susijusių priežasčių sąvokas bei siūlo kiekvienai kategorijai pritaikytą 
apsaugą ir pagalbą.
Būtina artimiausiu metu 1951 m. Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso numatytą apsaugą pradėti 
taikyti „persikėlėliams“.

B. Palaikyti pabėgėlių ir persikėlėlių savanorišką grįžimą į tėvynę ir pakartotinį įsikūrimą, 
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bendradarbiaujant su Jungtinių Tautų pabėgėlių reikalų vyriausiuoju komisaru ir atitinkamomis 
šalimis bei regioninėmis organizacijomis. 

V) Migracija, žmogaus orumas ir teisės

Migrantai tampa nestabilumo, atsirandančio dėl dviejų priežasčių – socialinės nelygybės ir 
diskriminacijos, šalių nelygybės ir Šiaurės dominavimo prieš Pietus – pirmosiomis aukomis. 

A. Ginti migrantų teises
Nė viena Europos valstybė neratifikavo plačiosios darbininkų migrantų teisių gynimo 
priemonės – Tarptautinės konvencijos dėl migrantų teisių apsaugos, kurią 1990 m. gruodžio 
18 d. patvirtino Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja ir kuri įsigaliojo 2003 m. liepos 1 d. Jos 
turėtų tai padaryti nedelsdamos.

B. Kurti palankias migrantų integracijos sąlygas
Atskleisti ES įsipareigojimų nepakankamumą integracijos srityje pakanka vienintelio skaičiaus –
nuo 1999 m. imigrantų integracijos programoms išleista vos 15 milijonų eurų, t. y. 0,5 euro 
vienam imigrantui...
Tikslas lieka ne Bendrijos piliečiams atviros Europos pilietybės („pilietinės pilietybės“) 
įvedimas. Jo laukiant dera Europos Sąjungoje įsikūrusių užsieniečių statusą „priartinti“ prie 
valstybių narių piliečių statuso ir suteikti jiems maksimalų teisinį saugumą. 

C. Kovoti su neteisėta prekyba dėl migracijos
Sienų uždarumas sukūrė nelegalių pervežimų ekonomiką, kuri virto nusikalstamu imigracijos, 
dokumentų klastojimo ir darbo jėgos tiekimo verslu.
ES privalo kovą su prekyba žmonėmis dėl migracijos padaryti vienu iš savo pirmenybinių tikslų.
Savo veiksmų plane Komisija turi ypatingą dėmesį skirti pažeidžiamiausiems asmenims, ypač 
moterims ir nepilnamečiams, ir atkakliai palaikyti bendradarbiavimo su kilmės ir tranzito šalimis 
būtinybę.


