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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie rozwoju i migracji
(2005/2244(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, zatytułowany „Związek 
pomiędzy migracją a rozwojem: konkretne kierunki działania w zakresie partnerstwa UE 
z krajami rozwijającymi się” (COM(2005)0390),

– uwzględniając projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych 
norm i procedur dla państw członkowskich dotyczących powrotu nielegalnych 
imigrantów z państw trzecich (COM(2005)0391),

– uwzględniając komunikaty Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego zatytułowane 
„Działania priorytetowe stanowiące odpowiedź na wyzwania związane z migracją: 
Pierwsze działania podjęte w następstwie szczytu w Hampton Court” (COM(2005)0621); 
„Strategia działań UE w związku z kryzysem zasobów ludzkich w sektorze opieki 
zdrowotnej w krajach rozwijających się” (COM(2005)0642) i „Program tematyczny 
dotyczący współpracy z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu” 
(COM(2006)0026),

– uwzględniając ostatnie konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej w dniach 15 i 16 
grudnia 2005 r. zatytułowane „Migracja: podejście globalne”,

– uwzględniając rezolucje A/RES/58/208, A/RES/59/241 i A/RES/60/205 Zgromadzenia 
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, które podczas 61. sesji w 2006 r. 
postanowiło przeprowadzić Dialog Wysokiego Szczebla ds. Migracji Międzynarodowej i 
Rozwoju,

– uwzględniając umowę o partnerstwie między członkami grupy państw Afryki, Karaibów 
i Pacyfiku (AKP) z jednej strony a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. (Umowa z Kotonu)1 i 
zmienioną w Luksemburgu w dniu 25 czerwca 2005 r.2, w szczególności jej art. 13 
dotyczący migracji,

– uwzględniając decyzję nr 4/2005 Rady Ministrów AKP-WE z dnia 13 kwietnia 2005 r. w 
sprawie wykorzystania rezerwy z koperty finansowej dziewiątego Europejskiego 
Funduszu Rozwoju, przeznaczonej na rozwój długoterminowy3,

– uwzględniając sprawozdanie Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów 
Zjednoczonych zatytułowane „Badanie światowe na temat roli kobiet w rozwoju: kobiety 
i migracja międzynarodowa w 2004 r.”, A/59/287/Add.1,

  
1 Dz.U. L 317 z 15.12.2000, str. 3.
2 Dz.U. L 287 z 28.10.2005, str. 4.
3 Dz.U. L 164 z 24.06.2005, str. 46.
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– uwzględniając sprawozdanie Banku Światowego zatytułowane „Global Economic 
Prospects 2006: Economic Implications of Remittances and Migration” [Ogólne 
perspektywy gospodarcze w 2006 r.: implikacje gospodarcze przelewów pieniężnych i 
migracji]1,

– uwzględniając sprawozdanie Globalnej Komisji ds. Międzynarodowej Migracji z 
października 2005 r. zatytułowany „Migracja w połączonym świecie: nowe perspektywy 
działania”2,

– uwzględniając Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności jej art. 18, 
19 i 21,

– uwzględniając zobowiązania podjęte przez państwa członkowskie w 2005 r., w 
szczególności:

– zobowiązanie, że Unia i jej państwa członkowskie osiągną do 2015 r. cel wyznaczony 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych, zgodnie z którym 0,7 % dochodów 
krajowych brutto należy przekazać jako wkład Unii w Milenijne Cele Rozwoju, co 
oznacza wzrost z 33 miliardów euro w 2003 r. do ponad 84 miliardów euro w 2015 r. 
(wnioski Prezydencji Rady Europejskiej, która odbyła się w Brukseli, w dniach 16 i 17 
czerwca 2005 r.),

– zobowiązanie, że Unia Europejska i inni kredytodawcy podwoją pomoc dla Afryki, w 
wyniku czego kontynent ten powinien otrzymać urzędową pomoc na rzecz rozwoju w 
wysokości 25 miliardów dolarów w 2010 r.3 (komunikat opublikowany w dniu 8 lipca 
2005 r. przez G8 w Gleneagles),

– uwzględniając wspólną deklarację Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich 
w Radzie, Parlamentu Europejskiego i Komisji z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
polityki rozwoju Unii Europejskiej, zatytułowaną „Konsensus europejski w dziedzinie 
polityki rozwoju”, która wyznacza ogólne ramy działania Wspólnoty w dziedzinie 
rozwoju, 

– uwzględniając rezolucje Parlamentu Europejskiego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie 
strategii rozwoju dla Afryki4, z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie społecznego wymiaru 
globalizacji5, z dnia 26 października 2005 r. w sprawie podejścia UE do zarządzania 
migracją ekonomiczną6, z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie powiązań między migracją 
legalną a nielegalną oraz integracji osób migrujących7 i z dnia 12 kwietnia 2005 r. w 

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.org, październik 2005 r.
3 Biorąc pod uwagę poziom z 2004 r., oznacza to podwojenie pomocy.
4 Teksty przyjęte, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
5 Teksty przyjęte, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
6 Teksty przyjęte, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
7 Teksty przyjęte, 09.06.2005, P6_TA(2005)0235.
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sprawie roli Unii Europejskiej w osiągnięciu Milenijnych Celów Rozwoju (MDG)1,

– uwzględniając art. 45 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju i opinie Komisji Spraw Zagranicznych, 
Komisji Zatrudnienia i Spraw Społecznych, Komisji Wolności Obywatelskich, 
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia 
(A6-0000/2005),

A. mając na uwadze, że na 175 milionów migrantów (3% ludności światowej), 40% żyje w 
krajach rozwijających się,

B. mając na uwadze, że mobilizacja wspólnoty międzynarodowej nie przekształca się w 
szeroko zakrojone działania,

C. mając na uwadze, że sam wzrost pomocy publicznej nie stanowi odpowiedzi na pytania 
dotyczące związku między migracją a rozwojem,

D. mając na uwadze, że w przypadku krajów południowych migracja jest równoznaczna z 
wyjazdem najlepiej wykształconych lub przedsiębiorczych obywateli, a „drenaż 
mózgów” uniemożliwia świadczenie i jakość podstawowych usług w sektorze zdrowia i 
edukacji,

E. mając na uwadze, że migracja o charakterze cyrkulacyjnym, na zasadzie wyjazdów do 
krajów przeznaczenia i powrotów do krajów pochodzenia, oferuje istotne możliwości 
rozwoju krajów przyjmujących i krajów pochodzenia,

F. mając na uwadze, że w 2005 r. na świecie było blisko 9,2 milionów uchodźców i 
25 milionów przesiedlonych wewnątrz własnego kraju (przy czym połowa tych danych 
dotyczy Afryki), którzy nie otrzymują żadnej ochrony na szczeblu międzynarodowym, co 
prowadzi do tworzenia niedopuszczalnej hierarchii ofiar,

G. mając na uwadze, że migranci będący ofiarą dyskryminacji i niestabilnej sytuacji 
społecznej są grupą, która w ujęciu ogólnym jest niedostatecznie chroniona przez 
wspólnotę międzynarodową i przepisy krajowe, 

H. mając na względzie, że Międzynarodowa konwencja w sprawie ochrony praw migrantów 
nie została ratyfikowana przez żadne państwo członkowskie, 

I. mając na uwadze, że Unia Europejska od 1999 r. przeznaczyła na cel integracji jedynie 
15 milionów euro, co daje kwotę 0,5 euro na imigranta, 

J. mając na uwadze, że blisko połowa migrantów międzynarodowych to kobiety, a polityka 
migracji nie uwzględnia ich szczególnej roli,

1. wyraża przekonanie, że Unia Europejska ma do odegrania istotną rolę, aby z przepływów 
migracyjnych uczynić dźwignię rozwoju;

  
1 Dz.U. C 33 E z 9.02.2006, str. 311.
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2. podkreśla, że Unia musi znaleźć rozwiązanie polityczne w kwestii związku między 
rozwojem a migracją, które w większym stopniu byłoby ukierunkowane na Afrykę i 
migrację południe-południe; zwraca się z wnioskiem, aby kwestia migracji znalazła się 
na czołowym miejscu w harmonogramie działań i dialogu politycznego między Europą a 
Afryką i popiera zorganizowanie szczytu między Europą a Afryką w celu znalezienia 
wspólnego rozwiązania politycznego;

3. podkreśla, że zwiększenie pomocy na rzecz rozwoju jest warunkiem koniecznym, lecz 
niewystarczającym, aby uczynić z migracji dźwignię rozwoju; wzywa Unię Europejską i
państwa członkowskie do respektowania zobowiązań politycznych podjętych w 2005 r.;

4. zaleca, aby migracja i jej wpływ na rozwój zostały uwzględnione w sposób przekrojowy 
we wszystkich rozważaniach i działaniach zmierzających do osiągnięcia Milenijnych 
Celów Rozwoju;

5. uważa, że wspólny rozwój, który polega na uznaniu i wspieraniu ról diaspor w rozwoju 
ich krajów pochodzenia, powinien zostać w pełni uznany na szczeblu europejskim;

6. podkreśla, że uczynienie z migracji dźwigni rozwoju wymaga od Unii ustanowienia 
dwóch priorytetowych instrumentów:
- specjalnego funduszu zarządzanego w sposób dostatecznie elastyczny i 

oddziaływujący, tak aby możliwe było sfinansowanie zwłaszcza działań na rzecz
wzajemnego rozwoju,

- funduszu gwarancji, aby zapewnić ciągłość mikroprojektów migrantów i osiągnąć jak 
największe oddziaływanie na rozwój;

7. uważa, że program AENEAS, podobnie jak program, który zastąpi go w 2007 r., 
powinien uzupełniać strategię rozwoju, w szczególności poprzez finansowanie działań 
wspólnego rozwoju;

8. proponuje zintegrowane regionalne plany rozwoju skierowane do głównych stref 
emigracji afrykańskiej, aby finansować:
- utworzenie infrastruktury (woda pitna, elektryczność, ośrodki zdrowia, szkoły, drogi 

itp.),
- częściowy udział w kosztach funkcjonowania poprzez ukierunkowane wsparcie 

budżetowe;

9. zwraca się do Komisji, państw członkowskich oraz krajowych i międzynarodowych 
instytucji finansowych o wprowadzenie następujących polityk mających na celu:
- promowanie i ułatwianie przelewów środków pieniężnych migrantów poprzez 

obniżenie ich kosztów, ich przyspieszenie i zapewnienie ich większego 
bezpieczeństwa,

- rozszerzenie dostępu migrantów do usług finansowych,
- ukierunkowanie przekazów pieniężnych migrantów na inwestycje produkcyjne 

poprzez ułatwienie dostępu mikroprzedsiębiorstw i MŚP do kredytów, badanie 
innowacyjnych produktów finansowych skierowanych do diaspor, na przykład "planu 
oszczędnościowo-rozwojowego”;
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10. zwraca się do Komisji i państw członkowskich o opracowanie programów mających 
zmobilizować wykształcone elity diaspor do przyczyniania się do rozwoju poprzez 
finansowanie różnic w wynagrodzeniu wysoko wykwalifikowanych migrantów, którzy 
chcą wrócić do kraju pochodzenia lub ustanowienie systemów „podwójnych posad” dla 
osób z sektora publicznego na południu (nauczyciele, badacze, lekarze); zwraca się do 
Komisji o przeprowadzenie badania dotyczącego doświadczeń prowadzonych w 
państwach członkowskich w zakresie „podwójnych posad”;

11. zwraca się do Unii Europejskiej i państw członkowskich o zachęcanie do migracji o 
charakterze cyrkulacyjnym lub wahadłowym:
- poprzez wdrożenie tymczasowych polityk i programów migracyjnych, na przykład 

przyznawania wiz wielokrotnego wjazdu niektórym grupom, w porozumieniu z 
krajami pochodzenia

- poprzez usystematyzowanie przekazywania świadczeń emerytalnych i wszystkich 
świadczeń socjalnych między krajem pochodzenia a krajem przeznaczenia;

12. zwraca się do Unii o konkretne włączenie promowania uczciwej pracy do europejskiej 
agendy rozwoju, a w szczególności:
- o włączenie klauzul o przestrzeganiu podstawowych norm pracy do wszystkich umów 

dwustronnych zawieranych przez Unię lub jej państwa członkowskie,
- wprowadzenie narzędzia kontroli (dwustronni obserwatorzy),
- promowanie uczciwej pracy jako podstawowego elementu dziewiątego Milenijnego 

Celu Rozwoju;

13. zwraca się do Unii Europejskiej i państw członkowskich o wprowadzenie polityk 
mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu gospodarczego i społecznego 
„drenażu mózgów” na kraje południowe poprzez:
- ukierunkowanie kształcenia na sektory poszkodowane w wyniku braku siły roboczej,
- finansowanie programów wzajemnego inwestowania między partnerami z północy i 

południa na rzecz krajów i sektorów szczególnie dotkniętych „drenażem mózgów”;

14. zaleca przyjęcie europejskiego kodeksu dobrego postępowania oraz kodeksów krajowych 
w państwach członkowskich, które wyznaczałyby ramy rekrutacji;

15. podkreśla, że przepływ wysoko wykwalifikowanych pracowników stanowi podstawowe 
wyzwanie dla wzmocnienia pozytywnego wkładu migracji w rozwój; zaleca Komisji i 
państwom członkowskim, aby rozsądnie zaangażowały się w takie rozwiązanie poprzez 
proponowanie środków zmierzających do:
- promowania powrotów tymczasowych lub wirtualnych w oparciu o bieżące 

doświadczenia prowadzone przez Unię,
- zachęcania do tworzenia partnerstw instytucjonalnych między placówkami w krajach 

rozwijających się i w państwach członkowskich Unii Europejskiej (instytuty 
badawcze, uniwersytety, szpitale);

16. wzywa do pełniejszego uwzględnienia szczególnej roli kobiet w migracji i rozwoju, 
zwłaszcza aby:
- wymiar płci został włączony do wszystkich programów rozwoju lub wspólnego 

rozwoju związanych z migracją,
- kobiety i organizacje kobiet były uprzywilejowanym celem środków prowadzących do 
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wykształcenia poczucia obowiązku w diasporze i finansowego wspierania jej 
projektów;

17. uważa, że partnerstwo AKP-UE stanowi uprzywilejowaną płaszczyznę do proponowania 
wspólnych rozwiązań dotyczących kwestii migracji; zwraca się do Komisji o wpisanie 
następujących celów w program prowadzonych negocjacji w sprawie umów o 
partnerstwie gospodarczym lub ewentualnych negocjacji umów o ponowne 
członkowstwo:
- równego traktowania obywateli AKP w dziedzinie bezpieczeństwa społecznego, które 

zostało przewidziane już w Konwencji z Lomé, lecz pozostało martwym zapisem,
- lepszego dostępu do wiz krótkoterminowych dla obywateli z krajów AKP,
- wdrożenie programu informacyjnego w krajach AKP przeznaczonych dla kandydatów 

do migracji do Unii;

18. pochwala wprowadzenie instrumentu AKP-UE dotyczącego migracji do końca 2006 r.; 
zwraca się jednak do Komisji o sprecyzowanie celów i zapewnienie, że instrument nie 
zostanie pozbawiony celu rozwoju;

19. zwraca się do Komisji, aby zaproponowała środki zmierzające do wzmocnienia 
możliwości państw południowych w zakresie zarządzania niezależną polityką migracyjną 
w ramach funduszy europejskich przeznaczonych na migrację lub instrumentu AKP-UE;

20. podkreśla, że Unia Afrykańska i afrykańskie organizacje regionalne mogą odgrywać 
ważną rolę w ukierunkowywaniu migracji gospodarczej w Afryce, na przykład poprzez 
dwustronne i wielostronne umowy zawierające klauzule o przestrzeganiu praw człowieka 
i norm MOP; uważa również, że Unia Europejska musi popierać tego rodzaju inicjatywy;

21. zwraca się do Komisji o zbadanie – we współpracy z zainteresowanymi krajami –
programów działania skierowanych do migrantów w głównych ośrodkach migracyjnych i 
stwierdzonych strefach tranzytu, poprzez ukierunkowanie na grupy migrantów 
najbardziej narażone na niebezpieczeństwo (kobiety, samotni bez opieki);

22. wzywa, aby Unia popierała inicjatywy HCR dotyczące sprecyzowania pojęcia uchodźcy 
z przyczyn politycznych, gospodarczych, środowiskowych przez wspólnotę 
międzynarodową i przyznania każdej kategorii odpowiedniej ochrony i pomocy; nalega, 
aby ochroną przewidzianą w konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r. zostali 
objęci również przesiedleni;

23. podkreśla, że migranci stanowią bogactwo dla krajów przyjmujących i nalega, aby w 
większym stopniu uznać i wzmocnić ich rolę;

24. wzywa Unię Europejską i państwa członkowskie, aby nie postrzegały kwestii migracji w 
świetle swoich stosunków z krajami trzecimi, jako przedłużenie swoich surowych polityk 
migracyjnych; sprzeciwia się wszelkim działaniom zmierzającym do „outsourcingu” 
polityki migracyjnej Unii i państw członkowskich, które polegałyby na obciążeniu 
państw południowych odpowiedzialnością za kwestie migracji;

25. zwraca się do wszystkich państw członkowskich Unii o ratyfikowanie Międzynarodowej 
konwencji o ochronie praw migrantów i pełne przestrzeganie zobowiązań 
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międzynarodowych podjętych w dziedzinie ochrony migrantów i ich rodzin;

26. zwraca się do Unii i państw członkowskich o podjęcie działań zmierzających do zbliżenia 
statusu obcokrajowców mieszkających w Unii Europejskiej do statusu obywateli państw 
członkowskich, a także przyznania im jak największego bezpieczeństwa prawnego na 
drodze do realizacji celu powstania obywatelstwa europejskiego otwartego na osoby 
spoza Wspólnoty;

27. zwraca się do Komisji i Rady, aby walka z handlem ludźmi związanym z migracją została 
podniesiona do rangi priorytetu Unii Europejskiej oraz aby odpowiednie środki finansowe 
zostały przekazane na ten cel;

28. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie oraz 
Komisji, jak również rządom państw członkowskich UE i krajów AKP, Radzie AKP-UE i 
Wspólnemu Zgromadzeniu Parlamentarnemu AKP-UE.
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UZASADNIENIE

Niniejsze sprawozdanie z własnej inicjatywy ma na celu przeanalizowanie związku między
międzynarodowymi przepływami migracyjnymi a rozwojem, aby przedstawić zalecenia 
dotyczące polityki współpracy i rozwoju Unii Europejskiej.

Na początku XXI wieku świat liczy 175 milionów migrantów (3% ludności światowej). Liczba 
ta prawie potroiła się w ciągu 40 lat. 
W 40% przypadków migranci żyją w krajach rozwijających się.

Motywacje migrantów są różne. Głównymi czynnikami pozostają demografia i ubóstwo. Nie 
mniej ważnymi czynnikami dynamiki migracyjnej są jednak również historia narodów, związki 
kulturowe, pokrewieństwo językowe lub reżimy antydemokratyczne.
Unia Europejska ma do odegrania istotną rolę, aby z przepływów migracyjnych uczynić 
dźwignię rozwoju. Sprawozdanie powinno być traktowane jako „przybornik na narzędzia", z 
którego UE mogłaby korzystać w celu realizowania tego celu. 
Nie jest ono jednak wyczerpujące z dwóch powodów:
- jego celem nie jest wypowiadanie się na temat polityki migracyjnej UE i jej państw 

członkowskich,
- jeżeli chodzi o sam wymiar rozwoju, sprawozdanie nie zamierza wyczerpać równie 

obszernego tematu; niektóre refleksje lub zalecenia zostaną przedstawione jedynie w zarysie 
i powinny zostać rozwinięte w przyszłości.

I) Kwestia migracji: wyzwanie dla polityki współpracy UE

A – Nowe podejście
Polityka migracyjna Unii opiera się na podwójnej iluzji. 
Pierwszą z nich jest możliwość uszczelnienia granic.
UE i jej państwa członkowskie postrzegają kwestię migracji w świetle swoich związków z 
państwami trzecimi wyłącznie jako przedłużenie swoich restrykcyjnych polityk migracyjnych. 
Stąd wizja, w której na pierwsze miejsce wysuwa się postawa obronna i zachowawcza, 
obarczająca odpowiedzialnością państwa południowe („outsourcing” polityki migracyjnej).
Kwestia ta nie została uwzględniona w niniejszym sprawozdaniu. Sprawozdawca pragnie jednak 
podkreślić, że samo odwrócenie tej logiki może pozwolić UE na odgrywanie roli w wyzwaniach 
stawianych przez migrację i rozwój.
Drugą iluzją jest twierdzenie, że przyczyną migracji jest wyłącznie ubóstwo. 
W przeciwieństwie do stereotypowych poglądów pierwszy etap rozwoju nie prowadzi do 
spowolnienie migracji, lecz raczej do jej intensyfikacji. Zwiększenie pomocy nie jest zatem 
jedynym rozwiązaniem. Jest to warunek konieczny, lecz niewystarczający. 

Podejście Unii Europejskiej musi zatem zostać zweryfikowane. 
Powinno ono opierać się na innowacyjnych narzędziach, aby uznać i promować rolę migrantów 
w walce z ubóstwem i działaniach na rzecz rozwoju. Należy porzucić logikę „więcej rozwoju w 
zamian za mniej migracji" na rzecz „lepszego zarządzania migracją w zamian za więcej 
rozwoju”.
W większym stopniu należy skupić się na Afryce i przepływach migracyjnych południe-
południe. 
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Z inicjatywy A. Konarégo, przewodniczącego Komisji Afrykańskiej, UA uczyniła z migracji 
główny przedmiot swojego działania. UE musi umieścić kwestię migracji na czołowym miejscu 
swojego harmonogramu działań i uczynić z niej główny temat dialogu politycznego między 
Europą a Afryką. 

B – Nowe instrumenty
W ciągu ostatnich miesięcy Unia przeprowadziła trafną analizę kwestii migracji i rozwoju, lecz 
obecnie nie dysponuje żadnym narzędziem dostosowanym do realizacji swoich celów.

1 – Założenie wstępne:
Przestrzeganie zobowiązań politycznych podjętych przez UE w 2005 r. w kwestii pomocy na 
rzecz rozwoju (0,7% PNB do 2015 r., podwojenie pomocy dla Afryki do 2010 r.). 

2 – Dwa cele:
a) Uwzględnienie kwestii migracji i ich wpływu na rozwój w Milenijnych Celach Rozwoju
Kwestia migracji jest pośrednio obecna we wszystkich Milenijnych Celach Rozwoju, lecz w 
żadnym nie jest poruszana bezpośrednio. b) Uczynienie z migracji centralnego elementu 
partnerstwa AKP-UE.
Na podstawie art. 13 umowy z Kotonu inicjatywy dotyczące migracji muszą być wpisane w 
prowadzone negocjacje w sprawie umów o partnerstwie gospodarczym.
Zapowiedziany na koniec 2006 r. mechanizm AKP-UE dotyczący migracji z budżetem 25 
milionów euro powinien pozwolić wzmocnić możliwości krajów AKP w dziedzinie migracji. 

3- Dwa priorytetowe instrumenty:
a) Specjalny fundusz zarządzany w sposób dostatecznie elastyczny i oddziaływujący, aby 
sfinansować działania wspólnego rozwoju.
UE posiada obecnie program AENEAS. Jest on jednak szeroko wykorzystywany do działań 
ochrony granic i badań o wątpliwej przydatności. Program, podobnie jak ten, który zastąpi go w 
2007 r., musi faktycznie służyć strategii wzmocnienia wkładu migrantów w rozwój, w 
szczególności poprzez finansowanie mikroprojektów wspólnego rozwoju.

b) Fundusz gwarancji, aby zapewnić ciągłość mikroprojektów migrantów i osiągnąć jak 
największe oddziaływanie na rozwój.
Kwestia gwarancji ma zasadnicze znaczenie. Brakuje jej we wszystkich obecnych 
rozwiązaniach, co uniemożliwia przejście na wyższy etap oraz hamuje rozwój mikro 
przedsiębiorstw i tworzenie MŚP.

II) Migranci przyczyniają się do rozwoju kraju pochodzenia

A – Promowanie wspólnego rozwoju i uwzględnienie go w przepisach europejskich
Wspólny rozwój jest definiowany jako waloryzacja potencjału, jaki reprezentują wspólnoty 
migrantów w krajach bogatych, na rzecz rozwoju kraju pochodzenia. Jego zadaniem jest 
przekształcanie migracji w dźwignię rozwoju dzięki wzajemnej pomocy między narodami. 

B – Ułatwianie przelewów pieniężnych
Przelewy pieniężne do krajów pochodzenia (232 miliardy dolarów w 2005 r., w tym 167 do 
krajów rozwijających się) znacznie przekraczają poziom urzędowej pomocy na rzecz rozwoju, 
przy czym ich kwota nie uwzględnia przekazów nieformalnych, które szacuje się na 50% 
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oficjalnych danych. W większości przypadków przekazywane pieniądze są przeznaczane przez 
rodziny na cele konsumpcyjne, często pozwalają im uniknąć śmierci głodowej. Jedynie 
niewielka część przekazów jest przeznaczana na finansowanie inwestycji. Polityka UE powinna 
zabiegać o jak największy wkład przelewów w rozwój krajów pochodzenia poprzez:
- zachęcanie do wysyłania przelewów środków pieniężnych migrantów i ich ułatwianie.
- rozszerzenie dostępu migrantów do usług finansowych.
- ukierunkowanie przekazów finansowych migrantów na finansowanie inwestycji 

produkcyjnych.

C – Zapobieganie „drenażu mózgów” i zmniejszenie negatywnego wpływu tego zjawiska na 
rozwój.
Dla większości krajów południowych migracja oznacza odpływ najlepiej wykształconych i 
najbardziej przedsiębiorczych obywateli. Zjawisko „drenażu mózgów” pozbawia państwa 
południowe dochodów i nie pozwala im korzystać ze „zwrotu środków zainwestowanych” w 
kształcenie takich osób.
Zjawisko jest poważniejsze, jeżeli obejmuje pracowników służby zdrowia lub edukacji, gdyż 
negatywnie wpływa na świadczenie i jakość usług o zasadniczym znaczeniu w krajach 
południowych. Powaga kryzysu afrykańskich systemów zdrowia zmusza do niezwłocznego i 
specjalnego działania. Na południu należy wdrożyć strategie zmierzające do „kształcenia i 
zatrzymywania”.
Na północy środki zmierzające do nadzorowania zatrudniania pracowników z południa należy 
dostosować do krajowych i europejskich „kodeksów postępowania”.
Cel priorytetowy powinien sprzyjać przepływowi wysoko wykwalifikowanych pracowników, 
aby zrekompensować negatywne skutki „odpływu” takich osób. Jednym z najbardziej 
obiecujących rozwiązań zmierzających w tym kierunku jest mechanizm „podwójnych posad”, 
który umożliwiałby badaczom, wykładowcom, przedstawicielom środowiska lekarskiego z 
południa na poświęcenie połowy czasu pracy zawodowej na działalność w placówkach kraju 
pochodzenia.

D - Dostosowanie polityki migracyjnej do wymogów rozwoju
Cel obejmuje zachęcanie do migracji o charakterze cyrkulacyjnych lub wahadłowym, której 
wkład w rozwój kraju przyjmującego i kraju pochodzenia jest największy.

III) Oddziaływanie na migrację południe-południe.

A – Wzmocnienie możliwości państw południowych w zakresie zarządzania własną 
polityką migracyjną
Należy uznać prawo państw południowych do prowadzenia niezależnej polityki migracyjnej w 
miejsce instrumentu polityki migracyjnej dyktowanej przez północ, a także wspierać możliwości 
tych państw w przedmiotowej dziedzinie.
B – Wspieranie inicjatyw organizacji regionalnych
W strefach oficjalnego swobodnego przepływu (typu CEDEAO) należy uiszczać opłaty, aby 
przekroczyć granicę międzynarodową. UA i afrykańskie organizacje regionalne mogą odgrywać 
zasadniczą rolę w ukierunkowywaniu migracji gospodarczej w Afryce, na przykład poprzez 
dwustronne i wielostronne umowy zawierające klauzule o poszanowaniu praw człowieka i norm 
MOP.

C – Wprowadzenie tzw. regionalnych miniplanów Marshalla w głównych strefach 
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emigracji w Afryce
Walka z nielegalną imigracją może stać się na nowo skuteczna w ramach zintegrowanego 
podejścia regionalnego, ukierunkowanego na kilka kluczowych stref.

D – Prowadzenie ukierunkowanych działań w głównych ośrodkach migracyjnych i strefach 
tranzytu migrantów

Warto określić główne ośrodki migracyjne, które również stanowią miejsca możliwej 
interwencji. Główne ośrodki migracyjne mogą być określane jako miejsca konwergencji i 
różnicowania dobrowolnych przepływów migracyjnych. Chodzi o państwa (Gabon, Nigeria, 
Wybrzeże Kości Słoniowej, RPA i Libia) lub duże miasta (Dakar, Akra, Kotonu, Duala, Nairobi
itp.), w których funkcjonują nowoczesne środki transportu i komunikacji, punkty przyjmujące 
migrantów, punkty organizujące wyjazd lub tranzyt w ramach „pojawienia się” bardzo 
aktywnego kierunku migracyjnego (punkt Nord sahel).
Takie działania miałyby wspierać grupy migrantów najbardziej narażone na niebezpieczeństwo
(kobiety, nieletni bez opieki) i zapewniać im pomoc w zdobyciu niezależności i znalezieniu 
innych możliwości samorealizacji niż mobilność.

E – Pełniejsze uwzględnienie szczególnej roli kobiet w przepływach migracyjnych i rozwoju
Polityki migracyjne nie uwzględniają wcale lub uwzględniają w niewielkim stopniu szczególną 
rolę kobiet. Tymczasem blisko połowa międzynarodowych migrantów (48,6%) to kobiety. 
Liczne badania wykazały ponadto, że wspieranie projektów prowadzonych przez kobiety 
stanowi optymalny wkład w rozwój. Programami należy objąć w szczególności banki wiejskie i 
kobiece kasy oszczędności, które dowiodły swojego wkładu w rozwój.
F – Inwestowanie w edukację i kształcenie
Od wielu lat Parlament zaleca, aby 20% funduszy UE na rozwój przeznaczać na cele związane z 
edukacją i podstawową opieką lekarską. Wciąż jeszcze jesteśmy daleko od osiągnięcia tej 
proporcji. W przypadku krajów AKP pula środków na edukację i zdrowie w ramach EFR 
wyniosła 4,98% w 2004 r.

G – Promowanie uczciwej pracy
UE, jako podmiot w skali światowej, powinna być jednym z głównych obrońców harmonogramu 
działań na rzecz uczciwej pracy i uczciwego wynagrodzenia dla wszystkich. W przypadku 
migracji uczciwa praca przedstawia podwójne wyzwanie:
- na północy, ponieważ bogate kraje muszą oferować wszystkim uczciwą pracę,
- na południu, gdyż partnerstwo na rzecz rozwoju ukierunkowane na uczciwą pracę umożliwi 

interwencję u źródła migracji.

IV)Szczególny problem uchodźców i przesiedlonych

A - Przesiedleni: zapomniane ofiary zapomnianych kryzysów…
W 2005 r. na świecie było blisko 9,2 milionów uchodźców i 25 milionów przesiedlonych 
wewnątrz swoich krajów w wyniku wojen i prześladowań. Połowa tych danych dotyczy Afryki. 
Miliony cywilów są również wypędzane ze swoich domów w wyniku kataklizmów, suszy, 
kryzysów związanych z karczowaniem lasów i powiększaniem się obszarów pustynnych. Za 
kilka lat ich liczba może osiągnąć 50 milionów.
Obecny system ochrony uchodźców, ustanawiający niedopuszczalną hierarchię ofiar, nie 
pozwala na niesienie pomocy takim osobom. Oprócz działalności na rzecz 9,2 milionów 
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uchodźców HCR pomaga 5,6 milionom przesiedlonych, chociaż nie ma do tego upoważnienia.
UE musi wspierać swoją działalność i naciskać na wspólnotę międzynarodową, aby 
sprecyzowała pojęcia uchodźcy ze względów politycznych, gospodarczych i środowiskowych i 
zaoferowała każdej kategorii stosowną ochronę i pomoc.
W najbliższej przyszłości należy pilnie objąć przesiedlonych ochroną przewidzianą w 
Konwencji dotyczącej statusu uchodźców z 1951 r.

B – Wspieranie repatriacji i dobrowolnego powrotu uchodźców i przesiedlonych w 
partnerstwie z HCR i zainteresowanymi krajami lub organizacjami regionalnymi.

V) Migracja, godność i prawa człowieka

Migranci są głównymi ofiarami niestabilnej sytuacji wynikające z dwóch podstawowych 
czynników: nierówności społecznej i dyskryminacji oraz nierówności między krajami i 
zdominowania południa przez północ. 

A – Ochrona praw migrantów
Żadne państwo europejskie nie ratyfikowało najbardziej kompletnego instrumentu dotyczącego 
praw pracowników migrujących: Międzynarodowej konwencji o ochronie praw migrantów 
przyjętej w dniu 18 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne Stanów Zjednoczonych, która 
weszła w życie w dniu 1 lipca 2003 r. Należy to niezwłocznie uczynić.

B – Sprzyjanie integracji migrantów
Wystarczy podać jedną liczbę, aby wykazać niedostateczne zaangażowanie UE w dziedzinie 
integracji. Chodzi o 15 milionów euro wydanych od 1999 r. na programy integracji legalnych 
imigrantów, co daje kwotę 0,5 euro na imigranta...
Cel nadal obejmuje ustanowienie obywatelstwa europejskiego otwartego na osoby spoza UE 
(„obywatelstwo obywatelskie”). W oczekiwaniu na jego realizację należy zbliżyć status 
obcokrajowców mieszkających w Unii Europejskiej do statusu obywateli państw członkowskich, 
a także zapewnić im jak największe bezpieczeństwo prawne.

C – Zwalczanie nielegalnego przekraczania granic związanego z migracją
Zamknięcie granic doprowadziło do powstania sektora gospodarki polegającego na nielegalnym 
przekraczaniu granicy, który przekształcił się w mafijny przemyt imigrantów, fałszywych 
dokumentów i dostarczanie siły roboczej.
UE musi priorytetowo potraktować walkę z handlem ludźmi związanym z migracją. W swoim 
planie działania Komisja musi zwrócić szczególną uwagę na najsłabszych, w szczególności 
kobiety i nieletnich, oraz dążyć do niezbędnej współpracy z krajami pochodzenia i tranzytu.


