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EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par attīstību un migrāciju
(2005/2244(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas paziņojumu Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas 
un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Migrācija un attīstība: konkrēti 
partnerattiecību virzieni” (KOM(2005)0390),

– ņemot vērā priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par kopīgiem 
standartiem un procedūrām dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu pilsoņu atgriešanos, 
kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi (KOM(2005)0391),

– ņemot vērā Komisijas paziņojumus Padomei un Eiropas Parlamentam „Prioritārie 
pasākumi migrācijas problēmu risinājumam: Pirmie pasākumi, atsaucoties uz 
Hemptonkortas (Hampton Court) apspriedi” (KOM(2005)0621), „ES stratēģija rīcībai 
saistībā ar cilvēkresursu krīzi veselības nozarē jaunattīstības valstīs” (KOM(2005)0642) 
un „Tematiskā programma sadarbībai ar trešām valstīm migrācijas un patvēruma jomā” 
(KOM(2006)0026),

– ņemot vērā jaunākos 2005. gada 15. un 16. decembra Eiropadomes prezidentvalsts 
secinājumus „Vispārēja pieeja migrācijai”,

– ņemot vērā ANO Ģenerālās asamblejas rezolūcijas A/RES/58/208, A/RES/59/241 un 
A/RES/60/205, uz kuru pamata asamblejas 61. sesijas laikā 2006. gadā notiks augsta 
līmeņa dialogs par starptautisko migrāciju un attīstību,

– ņemot vērā 2000. gada 23. jūnijā Kotonū parakstīto1 un 2005. gada 23. jūnijā 
Luksemburgā grozīto2 Partnerattiecību nolīgumu starp Āfrikas, Karību jūras reģiona un 
Klusā okeāna valstu grupas locekļiem (ĀKK), no vienas puses, un Eiropas Kopienu un 
tās dalībvalstīm, no otras puses (Kotonū Nolīgumu), it īpaši tā 13. pantu par migrāciju,

– ņemot vērā ĀKK un EK Ministru padomes 2005. gada 13. aprīļa Lēmumu Nr. 4/2005 par 
devītā Eiropas Attīstības fonda ilgtermiņa attīstības dotācijas rezerves izmantošanu3,

– ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra ziņojumu A/59/287/1. pielikumu „Pasaules mēroga 
pētījums par sieviešu nozīmi attīstībā, 2004. gads: sievietes un starptautiskā migrācija”,

– ņemot vērā Pasaules Bankas ziņojumu „Pasaules ekonomikas perspektīvas 2006. gadā: 
ienākumu pārvedumu un migrācijas ietekme uz ekonomiku”4,

– ņemot vērā Pasaules Starptautiskās migrācijas komitejas 2005. gada oktobra ziņojumu 

  
1 OV L 317, 15.12.2000., 3. lpp.
2 OV L 287, 28.10.2005., 4. lpp.
3 OV L 164, 24.6.2005., 46. lpp.
4 http://www.worldbank.org/globaloutlook
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„Migrācija savstarpēji saistītā pasaulē: rīcības jaunās perspektīvas”1,

– ņemot vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu, it īpaši tās 18., 19. un 21. pantu,

– ņemot vērā saistības, ko dalībvalstis uzņēmušās 2005. gadā, it īpaši, 

– Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm līdz 2015. gadam sasniegt Apvienoto Nāciju 
Organizācijas apstiprināto mērķi 0,7% no nacionālā kopienākuma atvēlēt Savienības 
ieguldījumam Tūkstošgades attīstības mērķu (TAM) nodrošināšanā, palielinot šo 
ieguldījumu no 33 miljardiem eiro 2003. gadā līdz 84 miljardiem un vairāk eiro 
2015. gadā (2005. gada 16. un 17. jūnija Briseles Eiropadomes prezidentvalsts 
secinājumi),

– Eiropas Savienībai un citiem līdzekļu devējiem divkāršot savu palīdzību Āfrikai, 
tādējādi 2010. gadā piešķirt tai 25 miljardus dolāru kā valsts palīdzību attīstības jomā2

(paziņojums, ko 2005. gada 8. jūlijā Glenīglsā izplatīja G8),

– ņemot vērā Padomes un dalībvalstu valdību pārstāvju, kuri tiekas Padomē, Eiropas 
Parlamentā un Komisijā, 2005. gada 20. decembra kopīgo paziņojumu par Eiropas 
Savienības attīstības politiku „Eiropas konsenss attīstības jomā”, kurā ir noteikta 
Kopienas pamatprogramma attīstības jomā,

– ņemot vērā 2005. gada 17. novembra rezolūciju par Āfrikas attīstības stratēģiju3, 
2005. gada 15. novembra rezolūciju par globalizācijas sociālajiem aspektiem4, 2005. gada 
26. oktobra rezolūciju par ES pieeju ekonomiskās migrācijas pārvaldībai5, 2005. gada 
9. jūnija rezolūciju par saitēm starp legālo un nelegālo imigrāciju un migrantu integrāciju6

un 2005. gada 12. aprīļa rezolūciju par Eiropas Savienības lomu Tūkstošgades attīstības 
mērķu (TAM) sasniegšanā7,

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Attīstības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas, Nodarbinātības un sociālo 
lietu komitejas, Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas, kā arī Sieviešu tiesību un 
dzimumu līdztiesības komitejas atzinumus (A6-0000/2006),

A. tā kā 40% no 175 miljoniem migrantu (3% pasaules iedzīvotāju) dzīvo jaunattīstības 
valstīs;

B. tā kā starptautiskā sabiedrība mobilizējas lēnām, lai iesaistītos problēmas risināšanā ar 
plaša mēroga pasākumiem;

  
1 www.gci.org, 2005. gada oktobris.
2 Salīdzinot ar 2004. gadu, palīdzība tiek dubultota.
3 Pieņemtie teksti, 17.11.2005., P6_TA(2005)0445.
4 Pieņemtie teksti, 15.11.2005., P6_TA(2005)0427.
5 Pieņemtie teksti, 26.10.2005., P6_TA(2005)0408.
6 Pieņemtie teksti, 9.6.2005., P6_TA(2005)0235.
7 OV C 33 E, 9.2.2005., 311. lpp.
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C. tā kā nepietiek tikai ar lielāku valsts atbalstu attīstības jomā, lai izveidotu saikni starp 
migrāciju un attīstību;

D. tā kā Dienvidu valstīs migrācija nozīmē labāk izglītotu vai uzņēmējdarbībā spējīgāku 
pilsoņu aizbraukšanu un „smadzeņu aizplūšana” apdraud svarīgu pakalpojumu sniegšanu 
un kvalitāti, piemēram, veselības aprūpes un izglītības jomā;

E. tā kā cirkulārā migrācija, dodoties no izcelsmes valsts uz galamērķa valsti un atpakaļ, 
paver būtiskas iespējas gan uzņēmējvalsts, gan izbraukšanas valsts attīstībai;

F. tā kā pasaulē 2005. gadā bija apmēram 9,2 miljoni bēgļu un 25 miljoni savas dzimtenes 
robežās pārvietotu personu, no kurām puse dzīvo Āfrikā, kuras nesaņem nekādu 
starptautiska mēroga aizsardzību, un līdz ar to veidojas nepieņemama bēgļu un pārvietoto 
personu hierarhizācija;

G. tā kā migranti, diskriminācijas un sociālas nedrošības upuri veido slāni, ko starptautiskā 
sabiedrība un valstu tiesību akti kopumā pietiekami neaizsargā;

H. tā kā Starptautiskā konvencija par migrantu tiesību aizsardzību nav ratificēta nevienā 
dalībvalstī;

I. tā kā kopš 1999. gada Eiropas Savienība integrācijas mērķim ir ziedojusi tikai 
15 miljonus eiro, tas ir, 0,5 eiro katram imigrantam;

J. tā kā apmēram puse starptautisko migrantu ir sievietes un migrācijas politikā netiek ņemta 
vērā viņu īpašā nozīme,

1. ir pārliecināts, ka Eiropas Savienībai jādod galvenais ieguldījums, lai migrāciju padarītu 
par attīstību veicinošu faktoru;

2. uzsver, ka nolūkā veidot migrācijas un attīstības saikni Savienībai jāreaģē politiski, vairāk 
vērības veltot Āfrikai un Dienvidu–Dienvidu migrācijai; prasa migrācijas problēmas 
iekļaut starp svarīgākajiem darba kārtības, kā arī Eiropas un Āfrikas politiskā dialoga 
jautājumiem un atbalstīt Eiropas un Āfrikas augstākā līmeņa tikšanās organizēšanu, lai 
rastu kopīgu politisku risinājumu;

3. uzsver, ka nepieciešams nosacījums ir lielāks atbalsts attīstībai, taču ar to nepietiek, lai 
migrāciju padarītu par attīstību veicinošu faktoru; aicina Eiropas Savienību un 
dalībvalstis ievērot 2005. gada politiskās saistības;

4. iesaka visā Tūkstošgades attīstības mērķu izvērtēšanas un to nodrošināšanas pasākumu 
gaitā visaptveroši ņemt vērā migrāciju un tās ietekmi uz attīstību;

5. uzskata, ka Eiropas mērogā ir pilnībā jāatzīst līdzattīstība, kas nozīmē atzīt un atbalstīt 
diasporu ieguldījumu migrantu izcelsmes valstu attīstībā;

6. uzsver, ka Savienībai, lai migrāciju padarītu par attīstību veicinošu faktoru, ir jāizveido 
divi galvenie instrumenti:
- īpašs fonds, ko pārvalda pietiekami elastīgi un reaģējot uz notiekošo un kas dod 
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iespēju it īpaši finansēt līdzattīstības pasākumus,
- garantijas fonds, lai nodrošinātu migrantu mikroprojektu ilglaicību un palielinātu to 

ietekmi uz attīstību;

7. uzskata, ka Tehniskās un finansiālās palīdzības programma trešām valstīm migrācijas un 
patvēruma jomā (AENEAS), tāpat kā programma, kura būs tās turpinājums 2007. gadā, 
jāizmanto attīstības stratēģiskiem mērķiem, it īpaši, lai finansētu līdzattīstības pasākumus;

8. iesaka izstrādāt integrētus reģionālās attīstības plānus, kuros uzmanība vairāk pievērsta 
Āfrikas iedzīvotāju emigrācijas galvenajām zonām, lai finansētu
- infrastruktūras iekārtošanu (dzeramais ūdens, elektrība, veselības centrs, skola, ceļi 

utt.),
- darbības izmaksu daļēju segšanu kā mērķtiecīgu atbalstu no budžeta līdzekļiem;

9. aicina Komisiju, dalībvalstis un dalībvalstu, kā arī starptautiskās finanšu iestādes īstenot 
politikas nostādnes, kas paredz
- veicināt un atvieglot migrantu līdzekļu pārsūtīšanu, padarot pārvedumus lētākus, 

ātrākus un drošākus,
- pavērt migrantiem plašākas iespējas izmantot finanšu pakalpojumus,
- migrantu līdzekļu repatriāciju novirzīt uz investīcijām ražošanā, atvieglojot kredītu 

pieejamību mikrouzņēmumiem, kā arī maziem un vidējiem uzņēmumiem un izpētot 
novatoriskus diasporai paredzētus finanšu produktus, piemēram, „Attīstības 
krājplānu”;

10. aicina Komisiju un dalībvalstis pilnveidot programmas, kas paredzētas diasporu 
kvalificētās elites mobilizēšanai, lai attīstību veicinātu, apņemoties segt algu atšķirības 
augsti kvalificētiem migrantiem, kuri ir gatavi atgriezties savās valstīs, vai ieviešot „divu 
krēslu” sistēmas Dienvidu valstu sabiedriskā sektora darbiniekiem (skolotājiem, 
pētniekiem, ārstiem); aicina Komisiju veikt pētījumu par dalībvalstīs gūto pieredzi 
attiecībā uz „divu krēslu” sistēmu;

11. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis veicināt cirkulāro vai svārstveida migrāciju,
- saskaņā ar nolīgumu, kas noslēgts ar izcelsmes valsti, īstenojot pagaidu migrācijas 

politiku un programmas, piemēram, konkrētām grupām piešķirot vairākkārtējas 
ieceļošanas vīzas,

- sistematizējot pensijas pabalstu un visu sociālo pabalstu nodošanu starp izcelsmes un 
galamērķa valsti;

12. aicina, lai Savienība attīstībai veltītajā darba kārtībā iekļauj, piemēram, pienācīga darba 
iespēju veicināšanu, it īpaši šādus punktus:
- iekļaut darba pamatstandartu ievērošanas klauzulas visos divpusējos nolīgumos, ko 

paraksta Savienība vai tās dalībvalstis,
- izveidot kontroles mehānismu (abu pušu novērotājus),
- veicināt pienācīga darba iespējas kā devītā Tūkstošgades mērķa būtisku sastāvdaļu;

13. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis īstenot politiku, kas paredz Dienvidu valstīs 
ierobežot „smadzeņu aizplūšanas” negatīvo ietekmi uz ekonomiku un sociālo jomu,
- pārorientējot izglītību par labu tām nozarēm, kas cieš no darbaspēka trūkuma,
- finansējot Ziemeļu un Dienvidu partneru kopīgu ieguldījumu programmas tām valstīm 
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un nozarēm, ko īpaši skar „smadzeņu aizplūšana”;

14. iesaka pieņemt Eiropas labas rīcības kodeksu, kā arī attiecīgus dalībvalstu kodeksus, kas 
paredz darbā pieņemšanas noteikumus;

15. uzsver, ka „smadzeņu aprite” ir galvenā iespēja, kā pastiprināt pozitīvu migrācijas 
ietekmi uz attīstību; iesaka Komisijai un dalībvalstīm šīs politikas īstenošanā iesaistīties 
izlēmīgāk un ierosina pasākumus, kas paredz,
- pamatojoties uz Savienībā jau iegūto pieredzi, veicināt migrantu atgriešanos uz laiku 

un to, ka viņi apsver iespēju atgriezties,
- sekmēt iestāžu partnerības veidošanos starp jaunattīstības valstīm un Eiropas 

Savienības dalībvalstīm (pētniecības institūti, universitātes, slimnīcas);

16. aicina vairāk ņemt vērā sieviešu īpašo nozīmi migrācijas procesā un attīstībā, jo sevišķi 
to, ka
- dzimumu aspekts jāiekļauj visās attīstības vai līdzattīstības programmās, kas saistītas 

ar migrāciju,
- sievietēm un sieviešu organizācijām jābūt priviliģētam to pasākumu adresātam, kuri 

paredz diasporai uzticēt lielāku atbildību un finansiāli atbalstīt šo organizāciju 
projektus;

17. uzskata, ka ĀKK un ES partnerība nodrošina lielisku sistēmu, lai kopīgi risinātu 
migrācijas problēmas; aicina Komisiju iesaistīties notiekošajās sarunās par ekonomikas 
partnerattiecību nolīgumiem vai iespējamajās sarunās par atpakaļuzņemšanas līgumiem, 
kuru mērķi ir šādi:
- vienlīdzīga attieksme pret ĀKK valstu piederīgajiem sociālā nodrošinājuma jomā, ko 

paredz jau Lomē Konvencija, taču kas netiek īstenota,
- vieglāka īstermiņa vīzu iegūšana ĀKK valstu piederīgajiem,
- tādas informatīvās programmas īstenošana ĀKK valstīs, kura paredzēta potenciālajiem 

migrantiem uz Savienību;

18. atzinīgi vērtē ĀKK un ES migrācijas mehānisma izveidošanu līdz 2006. gada beigām; 
tomēr aicina Komisiju, lai tā precizē savus nolūkus un nodrošina, ka netiek mainīts šā 
instrumenta izveides mērķis — attīstības veicināšana;

19. aicina Komisiju ierosināt pasākumus, kuru mērķis ir nostiprināt Dienvidu valstu spējas 
īstenot patstāvīgu migrācijas politiku saistībā ar Eiropas migrācijas fondiem vai ĀKK un 
ES mehānismu;

20. uzsver, ka Āfrikas Savienība un afrikāņu reģionālās organizācijas var būt nozīmīgs spēks, 
lai šajā kontinentā regulētu ekonomisko migrāciju, piemēram, izmantojot divpusējos un 
daudzpusējos nolīgumus, ko papildinātu klauzulas par cilvēktiesību ievērošanu un 
Starptautiskās Darba organizācijas standarti, kā arī uzskata, ka Eiropas Savienībai ir 
jāatbalsta šāda veida iniciatīvas;

21. aicina Komisiju kopā ar attiecīgajām valstīm apsvērt iespēju izstrādāt rīcības programmas 
attiecībā uz migrantiem apzinātajos migrācijas centros un tranzīta zonās, šīs programmas 
attiecinot uz visneaizsargātākajām migrantu grupām (sievietēm, vientuļiem 
nepilngadīgajiem);
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22. aicina Savienību atbalstīt iniciatīvas, ko ierosinājis ANO augstais komisārs bēgļu 
jautājumos un kas paredz starptautiskajai sabiedrībai precizēt jēdzienus „politiskais 
bēglis”, „ekonomikas bēglis” un „vides bēglis”, kā arī katrai kategorijai piedāvāt 
atbilstīgu aizsardzību un palīdzību; pieprasa, lai uz pārvietotajām personām attiecinātu 
1951. gada Konvenciju par bēgļa statusu;

23. uzsver, ka migranti ir ieguvums uzņēmējvalstīm, un uzstāj, ka viņu nozīme ir labāk 
jāapzinās un jānostiprina;

24. aicina Eiropas Savienību un dalībvalstis attiecībās ar trešām valstīm nevairīties apspriest 
migrāciju kā turpinājumu savai migrāciju ierobežojošai politikai; iebilst pret Savienības 
un dalībvalstu migrācijas politikas jebkādu nodošanu ārējām organizācijām, kas nozīmē 
atbildību par migrāciju novelt uz Dienvidu valstīm;

25. aicina visas ES dalībvalstis ratificēt Starptautisko konvenciju par migrantu tiesību 
aizsardzību un pilnībā ievērot savas starptautiskās saistības par migrantu un viņu ģimeņu 
aizsardzību;

26. aicina Savienību un dalībvalstis rīkoties, lai Eiropas Savienībā apmetušos ārvalstnieku
statusu tuvinātu dalībvalstu valstspiederīgo statusam, lai ārvalstniekiem nodrošinātu 
vislielāko juridisko noteiktību, lai tuvinātos mērķim par Eiropas Savienības pilsonības 
brīvu iegūšanu ārpuskopienas personām;

27. aicina Komisiju un Padomi par Eiropas Savienības prioritāti uzskatīt cīņu pret cilvēku 
tirdzniecību, kas saistīta ar migrāciju, un šim mērķim piešķirt atbilstīgus finanšu līdzekļus;

28. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī ES dalībvalstu 
un ĀKK valstu valdībām, ĀKK un ES Padomei un ĀKK un ES Apvienotajai 
parlamentārajai asamblejai.
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PASKAIDROJUMS

Šī patstāvīgā ziņojuma mērķis ir analizēt saikni starp starptautisko migrāciju un attīstību, lai 
varētu izstrādāt ieteikumus Eiropas Savienības sadarbības un attīstības politikai.

XXI gadsimta sākumā pasaulē ir 175 miljoni migrantu (3% pasaules iedzīvotāju). Šis skaitlis 
40 gados ir palielinājies gandrīz trīs reizes.
40% migrantu dzīvo jaunattīstības valstīs.

Migrantiem ir dažāda motivācija. Demogrāfiskā situācija un nabadzība ir vissvarīgākie faktori.
Tomēr migrācijas procesos liela nozīme ir arī tautu vēsturei, kultūras saitēm, valodiskajam 
tuvumam vai nedemokrātiskiem režīmiem.
Eiropas Savienībai šajā jomā ir liela nozīme, un tai migrācija ir jāpadara par attīstību veicinošu 
faktoru. Šis ziņojums ir iecerēts, kā „instrumentu kaste”, kuru Eiropas Savienība var izmantot šī 
mērķa sasniegšanai.
Tomēr tas nevar būt izsmeļošs divu iemeslu dēļ:
- tā mērķis nav analizēt ES un tās dalībvalstu migrācijas politiku,
- attiecībā uz pašu attīstības dimensiju šis ziņojums nepretendē uz to, ka tas varētu izsmelt tik 

plašu tēmu; ir tikai ieskicētas dažas pārdomas vai ieteikumi, kas nākotnē būs jāattīsta tālāk.

I. Migrācijas jautājums: ES sadarbības politikas uzdevums

A. Jauna pieeja
Eiropas Savienības migrācijas politikas pamatā ir divas ilūzijas.
Ilūzija, ka mēs robežas varam padarīt nepārvaramas.
ES un tās dalībvalstis savās attiecībās ar trešām valstīm migrācijas jautājumu redz kā tikai savas 
ierobežojošās migrācijas politikas turpinājumu. Tāpēc to nostāja galvenokārt balstās uz 
aizsardzību un drošību, kas savukārt visu atbildību uzliek Dienvidu valstīm (mūsu migrācijas 
politikas īstenošana tiek uzticēta citiem).
Šis jautājums uz šo ziņojumu neattiecas. Referente tomēr vēlas uzsvērt, ka ES šos migrācijas un 
attīstības jautājumus varēs ietekmēt tikai tad, ja šie principi mainīsies.
Ilūzija, ka migrāciju izskaidro tikai nabadzība.
Pretēji pieņemtajiem uzskatiem attīstība savā sākumposmā izraisa migrācijas pastiprināšanos, 
nevis samazināšanos. Tāpēc atbalsta palielināšana nav vienīgais risinājums. Tas ir obligāts, bet 
nepietiekams nosacījums.

Tātad Eiropas Savienības pieeja ir jāpārskata.
Tās pamatā jābūt novatoriskiem līdzekļiem, lai atzītu un sekmētu migrantu nozīmi cīņā pret 
nabadzību un attīstības veicināšanā. Mums ir jāpāriet no principa „lielāku attīstību mazākai 
migrācijai” uz principu „labāka migrācijas pārvaldība lielākai attīstībai”.
Tai vairāk uzmanības jāpievērš Āfrikai un migrācijai no Dienvidiem uz Dienvidiem.
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Āfrikas Savienība pēc Āfrikas Komisijas priekšsēdētāja A. Konaré ierosmes migrāciju ir 
padarījusi par vienu no savas darbības galvenajām jomām. Eiropas Savienībai migrācijas 
jautājumam ir jāpiešķir prioritāte Eiropas un Āfrikas darba kārtībā un politiskajā dialogā.

B. Jauni instrumenti
Eiropas Savienība pēdējo mēnešu laikā ir analizējusi migrācijas un attīstības jautājumu. Bet tai 
patlaban nav neviena instrumenta, kas būtu piemērots šo mērķu sasniegšanai.

1. Priekšnosacījums:
Ievērot politiskās saistības, ko ES 2005. gadā uzņēmās attīstības atbalsta jomā (0,7% NKP 
laikposmā līdz 2015. gadam, divkāršot atbalstu Āfrikai laikposmā līdz 2010. gadam).

2. Divi mērķi
a) Jautājumu par migrāciju un tās ietekmi uz attīstību iekļaut Tūkstošgades attīstības mērķos.
Migrācijas jautājums skar visus Tūkstošgades attīstības mērķus, bet tas skaidri nav minēts 
nevienā.
b) Jautājumu par migrāciju izvirzīt ĀKK un ES partnerattiecību centrā.
Iniciatīvas attiecībā uz migrāciju ir jāiekļauj sarunās, kas notiek par ekonomisko partnerattiecību 
nolīgumiem, pamatojoties uz Kotonū Nolīguma 13. pantu.
ĀKK un ES mehānismam migrācijai, kam piešķirti 25 miljoni EUR un kas stāsies spēkā 
2006. gada beigās, jādod iespēja pastiprināt ĀKK valstu iespējas migrācijas jomā.

3. Divi prioritāri instrumenti
a) Īpašs fonds, kam ir pietiekami elastīga un efektīva pārvaldība, lai finansētu attīstības atbalsta 
pasākumus.
ES rīcībā pašreiz ir programma AENEAS. Bet to plaši izmanto robežu aizsardzības pasākumiem 
un pētījumiem, kuru svarīgums dažreiz ir apšaubāms. Šai programmai, kā arī tās pēctecei 
2007. gadā ir reāli jāīsteno tāda stratēģija, kas paredz pastiprināt migrācijas ieguldījumu attīstībā, 
jo īpaši finansējot līdzattīstības mikroprojektus.

b) Garantijas fonds, lai nodrošinātu migrantu mikroprojektu pastāvīgumu un lai pēc iespējas 
palielinātu to ietekmi uz attīstību.
Šim jautājumam par garantiju ir ļoti liela nozīme. Šāda instrumenta pietrūkst visiem esošajiem 
mehānismiem, lai varētu „pāriet nākamajā līmenī” un mikrouzņēmējiem dot iespēju savu darbību 
attīstīt un veidot MVU.

II. Migrantu ieguldījums savas izcelsmes valsts attīstībā

A. Veicināt līdzattīstību un šo principu nostiprināt ES dokumentos
Līdzattīstība nozīmē bagātajās valstīs izveidojušos migrantu kopienu potenciāla izmantošanu 
viņu izcelsmes valsts attīstības labā. Tas var migrāciju pārveidot attīstību veicinošā faktorā, 
pateicoties tautu savstarpējai palīdzībai.

B. Sekmēt līdzekļu sūtīšanu
Līdzekļu sūtīšana uz izcelsmes valstīm (232 miljardi dolāru 2005. gadā, no kuriem 167 nosūtīti 
elektroniski) lielā mērā pārsniedz attīstības atbalstu, neņemot vērā neoficiālus sūtījumus, kuru 
apjomu lēš uz apmēram 50% no oficiālajiem skaitļiem. Lielākoties šos līdzekļus izmanto ģimeņu 
patēriņam, bieži vien lai nenomirtu badā. Tikai nelielu daļu šo pārskaitījumu izmanto 
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ieguldījumu finansēšanai. ES politikai pēc iespējas ir jāpalielina to ieguldījums izcelsmes valsts 
attīstībā:
- jāsekmē un jāatvieglo migrantu līdzekļu sūtīšana,
- finanšu pakalpojumi jāpadara migrantiem pieejamāki,
- repatriētie migrantu līdzekļi jāievirza produktīvos ieguldījumos.

C. Novērst „smadzeņu noplūdi” un mazināt tās negatīvo ietekmi uz attīstību.
Daudzās Dienvidu valstīs migrācija nozīmē to, ka projām dodas tie pilsoņi, kam ir vislabākā 
izglītība un kas ir visuzņēmīgākie. Šī „smadzeņu noplūšana” atņem Dienvidu valstīm 
ieņēmumus un liedz gūt „peļņu no ieguldījumiem”, kas veikti šo personu izglītībai.
Vēl nopietnāk ir tas, kad tad, kad tā skar veselības aprūpes vai izglītības nozares speciālistus, 
migrācija Dienvidu valstīs kaitē svarīgu pakalpojumu sniegšanai un kvalitātei. Āfrikas veselības 
aprūpes sistēmu krīzes smagums prasa steidzamu un konkrētu risinājumu. Dienvidos ir jāīsteno 
stratēģijas, kuru mērķis ir „izglītot un paturēt”.
Ziemeļos ir jāveic pasākumi, kuru mērķis ir regulēt Dienvidu darba ņēmēju pieņemšanu darbā 
saistībā ar ES un valstu „labas prakses kodeksiem”.
Galvenajam ir jābūt mērķim sekmēt „smadzeņu apriti”, lai kompensētu „noplūdes” negatīvās 
sekas. Viens no visdaudzsološākajiem virzieniem šajā sakarā ir „divu krēslu” mehānisms, kas 
Dienvidu veselības aprūpes pētniekiem, pasniedzējiem un citiem pārstāvjiem pusi no sava laika 
veltīt kādai savas valsts iestādei.

D. Migrācijas politiku pielāgot attīstības prasībām
Mērķis ir veicināt „cirkulāru” jeb „ciklisku” migrāciju, kam ir vislielākais ieguldījums gan 
uzņēmējas, gan izcelsmes valsts ekonomikā.

III.Rīkoties attiecībā uz migrāciju no Dienvidiem uz Dienvidiem

A. Pastiprināt Dienvidu valstu spēju pārvaldīt savu migrācijas politiku
Ir jāatzīst Dienvidu valstu tiesības īstenot patstāvīgu migrācijas politiku, nevis Ziemeļu diktētu 
migrācijas politikas instrumentu, un ir jāatbalsta šo valstu spējas šajā jomā.
B. Atbalstīt reģionālo organizāciju iniciatīvas
Oficiālas brīvas aprites telpās (piemēram, Rietumāfrikas valstu ekonomikas kopiena – CEDEAO) 
ir jāmaksā, lai šķērsotu starptautisko robežu. Āfrikas Savienībai un Āfrikas reģionālajām 
organizācijām var būt liela nozīme ekonomiskās migrācijas novirzīšanā Āfrikā, piemēram, ar 
divpusējiem vai daudzpusējiem nolīgumiem, kuros iekļauti punkti par cilvēktiesību un 
Starptautiskās Darba organizācijas normu ievērošanu.
C. Lielākajās Āfrikas emigrācijas zonās īstenot reģionālus „mini Maršala plānus”
Cīņu pret nelegālo migrāciju varētu padarīt efektīvāku, īstenojot integrētu reģionālu pieeju, kas 
vērsta uz galvenajām migrācijas zonām.

D. Veikt pasākumus, kas vērsti uz migrācijas centriem un migrantu tranzīta zonām
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Ir lietderīgi noteikt „migrācijas centrus”, kas ir vietas, kurās var veikt noteiktus pasākumus.
Migrācijas centrus var definēt kā vietas, kur saplūst vai šķiras brīvprātīgo migrantu plūsmas. Tās 
var būt gan valstis (Gabona, Nigērija, Kotdivuāra, Dienvidāfrika un Lībija), gan lielas pilsētas 
(Dakara, Akra, Kotonū, Duala, Nairobi...), kurās ir moderni transporta un saziņas līdzekļi, 
uzņemšanas, aizbraukšanas vai tranzīta telpas saistībā ar ļoti aktīva migrācijas ceļa „parādīšanos” 
(Ziemeļsahēlas telpa).
Šo pasākumu mērķis būtu atbalsts visneaizsargātākajām migrantu grupām (sievietes, vientuļi 
nepilngadīgie), lai viņiem palīdzētu kļūt patstāvīgiem un izpausties citādi, nevis ar mobilitāti.

E. Lielāku vērību pievērst sieviešu īpašajai nozīmei migrācijā un attīstībā
Migrācijas politikā netiek ņemta vērā vai tiek ņemta vērā nepietiekami sieviešu īpašā nozīme.
Tomēr gandrīz puse starptautisko migrantu (48,6%) ir sievietes. Daudzi pētījumi ir apliecinājuši, 
ka atbalsts projektiem, ko īsteno sievietes, sniedz vislabāko ieguldījumu attīstībā. Programmām 
it īpaši ir jāatbalsta ciemu bankas un sieviešu krājgrupas, kas ir pierādījušas savu ieguldījumu 
attīstībā.
F. Ieguldīt izglītībā un apmācībā
Jau vairākus gadus Eiropas Parlaments iesaka 20% ES attīstības līdzekļu veltīt pamata izglītības 
un veselības aprūpes mērķiem. Līdz mērķim vēl ir tālu... Tā, piemēram, ĀKK valstīm piešķirtā 
summa, kas Eiropas Attīstības fondā paredzēta izglītībai un veselībai (4,98% 2004. gadā), ļoti 
atpaliek no minētā atskaites apjoma.

G. Sekmēt „pienācīgu darbu”
ES kā pasaules politikas līdzdalībniecei jābūt vienam no galvenajiem tādas darba kārtības 
aizstāvjiem, kas visiem paredz pienācīgu darbu un pienācīgu pensiju. Jēdzienam „pienācīgs 
darbs” attiecībā uz migrāciju ir divējas izpausmes:
- Ziemeļos – tāpēc, ka bagātajām valstīm pienācīgs darbs ir jānodrošina visiem,
- Dienvidos – tāpēc, ka partnerattiecības attīstības jomā, galveno uzmanību pievēršot 

pienācīgam darbam, ļautu iejaukties migrācijas pirmajās stadijās.

IV. Bēgļu un pārvietoto personu īpašā problēma

A. Pārvietotās personas — aizmirstu krīžu aizmirsti upuri...
2005. gadā pasaulē bija gandrīz 9,2 miljoni bēgļu un 25 miljoni personu, kuras kari un vajāšana 
„pārvietojuši uz savas dzimtenes iekšieni” un no kurām puse ir Āfrikā. Miljoniem 
civiliedzīvotāju ir bijuši spiesti aiziet no savām mājām arī dabas katastrofu, sausuma un mežu 
izciršanas un pārtuksnešošanās radītu krīžu dēļ. Viņu skaits dažu gadu laikā varētu sasniegt 
50 miljonus.
Pašreizējais bēgļu aizsardzības režīms neļauj šīm iedzīvotāju grupām sniegt palīdzību, radot 
upuru nepieņemamu hierarhiju. Bez attiecīga mandāta ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos 
papildus pasākumiem, kas notiek 9,2 miljonu bēgļu labā, palīdz arī 5,6 miljoniem pārvietoto 
personu.
ES ir jāatbalsta viņa rīcība un jāpanāk, lai starptautiskā sabiedrība precizē politiskā, ekonomiskā 
un vides bēgļa jēdzienu un katrai bēgļu kategorijai nodrošina piemērotu aizsardzību un palīdzību.
Pašlaik uz pārvietotajām personām ir steidzami jāattiecina aizsardzība, ko paredz 1951. gada 
konvencija par bēgļiem.

B. Atbalstīt brīvprātīgas repatriācijas un atgriešanās operācijas attiecībā uz bēgļiem un 
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pārvietotām personām, sadarbojoties ar ANO augsto komisāru bēgļu jautājumos un attiecīgajām 
reģionālajām organizācijām.

V. Migrācija, cilvēka cieņa un cilvēktiesības

Migranti ir pirmie, kas cieš no nedrošības, kuras pamatā ir divi apstākļi — sociālā nevienlīdzība 
un diskriminācija, valstu nevienlīdzība un Ziemeļu valstu dominēšana pār Dienvidu valstīm.

A. Aizsargāt migrantu tiesības
Neviena Eiropas valsts nav ratificējusi vispilnīgāko instrumentu, kas attiecas uz migrantu darba 
ņēmēju tiesībām — Starptautisko konvenciju par migrantu tiesību aizsardzību, ko Apvienoto 
Nāciju Organizācijas Ģenerālā asambleja pieņēma 1990. gada 18. decembrī un kas stājās spēkā 
2003. gada 1. jūlijā. Tām tas ir jāizdara nekavējoties.

B. Sekmēt migrantu integrāciju
Pietiek ar vienu skaitli, lai apliecinātu nepietiekamo ES iesaistīšanos integrācijas jomā, — kopš 
1999. gada legālo migrantu integrācijas programmām ir iztērēti 15 miljoni EUR jeb 0,5 EUR uz 
katru migrantu...
Joprojām ir spēkā mērķis ieviest Eiropas pilsonību, ko var iegūt ārpuskopienas personas („civilā 
pilsonība”). Līdz tam ir „jātuvina statuss” ārvalstniekiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā, un 
dalībvalstu valstspiederīgajiem, un ārvalstniekiem jānodrošina pēc iespējas lielāka juridiskā 
noteiktība.

C. Ar migrāciju saistītās kontrabandas apkarošana
Robežu slēgšana ir radījusi nelegālas robežu šķērsošanas industriju, kas kļuvusi par mafiozu 
migrācijas, viltotu dokumentu un darbaspēka nodrošināšanas kontrabandu.
Eiropas Savienībai ar migrāciju saistītās cilvēku tirdzniecības apkarošana ir jāpadara par 
prioritāti. Savā rīcības plānā Komisijai sevišķa nozīme ir jāvelta visneaizsargātākajām personām, 
it īpaši sievietēm un nepilngadīgajiem, un jāuzstāj, ka nepieciešama sadarbība ar izcelsmes un 
tranzīta valstīm.


