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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o rozvoji a migrácii
(2005/2244(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov nazvané „Súvislosti medzi 
migráciou a rozvojom: Niekoľko konkrétnych smerov pre partnerstvo medzi EÚ 
a rozvojovými krajinami“ (KOM(2005)0390),

– so zreteľom na návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných štandardoch 
a postupoch v členských krajinách pri návrate štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí 
majú nelegálny pobyt (KOM(2005)0391),

– so zreteľom na oznámenia Komisie Rade a Európskemu parlamentu, nazvané „Prioritné 
akcie ako reakcia na problémy migrácie: prvá etapa opatrení po stretnutí v Hampton 
Court“ (KOM(2005)0621); „Stratégia EÚ na riešenie krízy ľudských zdrojov v sektore 
zdravotníctva rozvojových krajín“ (KOM(2005)0642) a „Tematický program pre 
spoluprácu s tretími krajinami v oblastiach migrácie a azylu“ (KOM(2006)0026),

– so zreteľom na konečné závery predsedníctva Európskej rady z 15. a 16. decembra 2006 
na tému „migrácia: globálny prístup“,

– so zreteľom na uznesenia A/RES/58/208, A/RES/59/241 a A/RES/60/205 Valného 
zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktoré sa na svojom 61. zasadnutí v roku 
2006 zaoberalo na vysokej úrovni témou medzinárodnej migrácie a rozvoja,

– so zreteľom na dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických štátov, štátov 
Karibiku a Tichomoria (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho 
členskými štátmi na druhej strane, podpísanú 23. júna 2000 v Cotonou (dohoda z 
Cotonou)1 a zmenenú a doplnenú v Luxemburgu 25. júna 20052, zvlášť článok 13 o 
migrácii,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady ministrov AKT-ES č. 4/2005 z 13. apríla 2005 o 
pridelení rezervy z objemu deviateho Európskeho rozvojového fondu, určenej na 
dlhodobý rozvoj3,

– so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN, nazvanú „Svetová štúdia 2004 
o úlohe žien pri rozvoji: ženy a medzinárodná migrácia“, A/59/287/Add.1,

  
1 Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.
2 Ú. v. EÚ L 287, 28.10.2005, s. 4.
3 Ú. v. EÚ L 164, 24.6.2005, s. 46.



PE 371.990v01-00

Externý preklad 4/15 PR\610216SK.doc

Externý preklad

SK

– so zreteľom na správu Svetovej banky, nazvanú „Global Economic Prospects 2006: 
Economic Implications of Remittances and Migration“1,

– so zreteľom na správu Svetového výboru pre medzinárodnú migráciu z októbra 2005, 
nazvanú „Migrácia vo vzájomne prepojenom svete: nové akčné perspektívy“2,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, zvlášť články 18, 19 a 21,

– so zreteľom na záväzky prijaté členskými štátmi v roku 2005, najmä tie, že:

– Európska únia a jej členské štáty dosiahnu do roku 2015 cieľ, stanovený Organizáciou 
Spojených národov a týkajúci sa úrovne 0,7 % ich hrubého domáceho príjmu, čím by 
sa príspevok Úniek k rozvojovým cieľom tisícročia (OMD) mal zvýšiť z 33 miliárd 
EUR v roku 2003 na viac než 84 miliárd EUR v roku 2015 (závery zo schôdze 
predsedníctva Európskej rady, ktorá sa uskutočnila v Bruseli 16. a 17. júna 2005),

– Európska únia a ostatní poskytovatelia pomoci zdvojnásobia svoju pomoc Afrike, čo 
by jej malo priniesť verejnú rozvojovú pomoc (APD) vo výške 25 miliárd USD v roku 
20103 (vyhlásenie skupiny G8 v Gleneagles z 8. júla 2005),

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Rady a zástupcov vlád členských štátov na zasadnutí 
Rady, Európskeho parlamentu a Komisie o politike rozvoja Európskej únie: „Európsky 
konsenzus“ z 20. decembra 2005, ktorým sa určuje všeobecný akčný rámec Spoločenstva 
v oblasti rozvoja,

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. novembra 2005 o stratégii rozvoja pre Afriku4, z 
15. novembra 2005 o sociálnej dimenzii globalizácie5, z 26. októbra 2005 o jednotnom 
prístupe k otázke ekonomickej migrácie6, z 9. júna 2005 o prepojení medzi zákonnou a 
nezákonnou imigráciou a o integrovaní migrantov7 a z 12. apríla 2005 o role Európskej 
únie pri uskutočňovaní rozvojových cieľov tisícročia (OMD)8, 

– so zreteľom na článok 45 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rozvoj a stanoviská Výboru pre zahraničné veci, 
Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a 
vnútorné veci a Výboru pre práva žien a rovnosť pohlaví (A6-0000/2006),

  
1 http://www.worldbank.org/globaloutlook
2 www.gci.org, október 2005.
3 Vzhľadom na rok 2004 ide o zdvojnásobenie pomoci.
4 Prijaté texty, 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
5 Prijaté texty, 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
6 Prijaté texty, 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
7 Prijaté texty, 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
8 Ú. v. EÚ C 33 E, 9.2.2006, s. 311.
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A. keďže z celkového počtu 175 miliónov migrantov (3 % svetovej populácie) žije  40 % v 
rozvojových krajinách,

B. keďže mobilizácia svetového spoločenstva prostredníctvom rozsiahlych akcií reaguje až s 
oneskorením na faktický stav,

C. keďže zvýšenie verejnej rozvojovej pomoci nie je dostatočnou odpoveďou na otázku 
súvislosti medzi migráciou a rozvojom,

D. keďže pre krajiny Juhu je migrácia synonymom odchodu najvzdelanejších alebo 
najpodnikavejších občanov, pričom „odliv mozgov“ poškodzuje zabezpečenie a kvalitu 
základných služieb, akými sú zdravotníctvo a vzdelávanie,

E. keďže okružná migrácia, umožňujúca pohyb tam a späť medzi pôvodnou krajinou a 
cieľovou krajinou, poskytuje veľké možnosti pre rozvoj východiskových a hostiteľských 
krajín,

F. keďže v roku 2005 bolo na svete takmer 9,2 milióna utečencov a 25 miliónov osôb, 
„premiestnených vo vnútri ich krajiny“, z čoho polovica v Afrike, pričom tieto osoby nie 
sú predmetom nijakej medzinárodnej ochrany, čím sa zavádza neprípustná hierarchizácia 
obetí,

G. keďže migranti ako obete diskriminácie a sociálnej neistoty stále zostávajú skupinou, 
ktorá nemá dostatočnú ochranu zo strany medzinárodného spoločenstva a národných 
legislatív, 

H. keďže žiaden členský štát neratifikoval Medzinárodný dohovor o ochrane migrantov, 

I. keďže Európska únia venovala od roku 1999 na cieľ integrácie iba 15 miliónov EUR, čo 
predstavuje 0,5 EUR na prisťahovalca, 

J. keďže približne polovica medzinárodných migrantov sú ženy a migračné politiky neberú 
zreteľ na ich špecifické postavenie, 

1. je presvedčený, že Európska únia by mala hrať zásadnú úlohu pri využití migrácie ako 
hybného impulzu pre rozvoj;

2. zdôrazňuje, že Únia by mala poskytnúť politickú odpoveď na otázku súvislosti medzi 
rozvojom a migráciou, ktorá by bola väčšmi sústredená na Afriku a migráciu typu Juh-
Juh; žiada, aby bola otázka migrácie jedným z hlavných bodov agendy a politického 
dialógu medzi Európou a Afrikou a podporuje prípravu summitu Európa-Afrika, ktorý by 
mal nájsť spoločnú politickú odpoveď;

3. zdôrazňuje, že navýšenie rozvojovej pomoci je nevyhnutnou podmienkou, hoci 
nedostatočnou podmienkou na to, aby sa z migrácie stal hybný impulz pre rozvoj; žiada 
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Európsku úniu a členské štáty o dodržanie politických záväzkov, prijatých v roku 2005;

4. odporúča, aby migrácia a jej dopad na rozvoj boli brané do úvahy vo všetkých úvahách a 
aktivitách, ktorých cieľom je plnenie cieľov OMD;

5. zastáva názor, že spoločný rozvoj, ktorý spočíva v uznaní a podpore roly diaspor pri 
napomáhaní rozvoja v ich pôvodnej krajine, musí byť v plnej miere uznaný na európskej 
úrovni;

6. zdôrazňuje, že na to, aby sa z migrácie stal hybný impulz pre rozvoj, musí mať Únia k 
dispozícii v prvom rade tieto dva nástroje:
- zvláštny fond, spravovaný dostatočne pružným a reaktívnym spôsobom, ktorý umožní 

financovať najmä aktivity v oblasti spoločného rozvoja;
- garančný fond, zabezpečujúci pokračovanie v miprojektoch migrantov a 

maximalizovanie ich dopadu na rozvoj;

7. domnieva sa, že program AENEAS a tiež program, ktorý bude po ňom nasledovať v roku 
2007, musí slúžiť rozvojovej stratégii, zvlášť tým, že bude financovať aktivity 
spoločného rozvoja;

8. navrhuje vytvoriť integrované plány regionálneho rozvoja, zamerané na hlavné oblasti 
africkej emigrácie, ktoré by financovali:
- vytvorenie infraštruktúry (pitná voda, elektrina, zdravotné strediská, školy, cesty,...);
- časť nákladov na fungovanie prostredníctvom konkrétnej rozpočtovej podpory;

9. žiada Komisiu, členské štáty a národné a medzinárodné finančné inštitúcie, aby zaviedli 
politiky, ktorých cieľom bude:
- podporovať a uľahčovať presuny prostriedkov migrantov, aby sa stali menej 

nákladnými, rýchlejšími a bezpečnejšími;
- rozšíriť prístup migrantov k finančným službám; 
- nasmerovať návrat prostriedkov migrantov do vlasti na produktívne investície tým, že 

sa uľahčí prístupnosť pôžičiek pre mikrospoločnosti a pre MSP a že sa bude uvažovať 
o inovatívnych finančných produktoch, určených pre diaspory, ako napríklad „Plán 
rozvojového sporenia“;

10. žiada Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom pokrytia príjmových rozdielov 
vysoko kvalifikovaných migrantov, ktorí by sa mohli vrátiť do vlasti, alebo 
prostredníctvom zavedenia systémov „double chaire“ pre osoby z verejného sektoru 
z Juhu (pedagógovia, výskumníci, lekári) rozvíjali programy na mobilizovanie 
kvalifikovaných elít v diasporách so zreteľom na rozvoj; žiada Komisiu, aby vypracovala 
štúdiu o skúsenostiach členských štátov v oblasti „double chaire“;

11. žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby podporovali okružnú alebo kyvadlovú 
migráciu tým, že:
- v zhode s pôvodnou krajinou zavedie politiky a programy dočasnej migrácie, ako 
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napríklad priznanie viacnásobných víz určitým skupinám;
- vytvorí systém presunu vyplácania dôchodku a všetkých sociálnych dávok medzi 

krajinou pôvodu a cieľovou krajinou;

12. žiada Úniu, aby konkrétnym spôsobom začlenila do európskej agendy v oblasti rozvoja 
podporu práce v prijateľných podmienkach, zvlášť tým, že:
- do všetkých bilaterálnych dohôd, podpísaných Úniou alebo jej členskými štátmi, budú 

zahrnuté klauzuly o rešpekte základných noriem práce;
- sa zavedie nástroj kontroly („bilaterálni pozorovatelia“);
- ako základný prvok deviateho OMD bude podporovaná práca v prijateľných 

podmienkach;

13. žiada Európsku úniu a členské štáty, aby zaviedli politiky, ktoré by obmedzili negatívny 
hospodársky a sociálny dopad odlivu mozgov na krajiny Juhu tým, že:
- sa odborné vzdelávanie preorientuje na tie sektory, ktoré trpia nedostatkom pracovnej 

sily;
- sa budú financovať programy spoločných investícií medzi partnermi zo Severu a z 

Juhu pre tie krajiny a sektory, ktoré v mimoriadnej miere trpia nedostatkom pracovnej 
sily;

14. odporúča prijať „európsky kódex správania“, ako aj národné kódexy v členských štátoch, 
slúžiace ako rámec pri prijímaní do zamestnania;

15. zdôrazňuje, že „obeh mozgov“ predstavuje výrazný prvok posilnenia pozitívneho 
príspevku migrácie k rozvoju; odporúča Komisii a členským štátom, aby sa rozhodne 
angažovali v tomto smerovaní, navrhujúc opatrenia s cieľom:
- podporiť na základe súčasných skúseností v Únii dočasný a potenciálny návrat;
- povzbudzovať inštitucionálne partnerstvá medzi rozvojovými krajinami a členskými 

štátmi Európskej únie (výskumné ústavy, univerzity, nemocnice;

16. žiada, aby bola viac braná do úvahy špecifické postavenie žien pri migrácii a rozvoji, 
zvlášť aby:
- rodová dimenzia bola začlenená do všetkých rozvojových projektov a projektov 

spoločného rozvoja, spojených s otázkou migrácie;
- ženy a ženské združenia boli prvým adresátom opatrení, smerujúcich k uvedomeniu si 

zodpovednosti zo strany diaspory a aby boli ich projekty finančne podporené;

17. domnieva sa, že partnerstvo AKT-EÚ ponúka privilegovaný rámec pre nájdenie odpovedí 
na otázku migrácie; žiada Komisiu, aby do prebiehajúcich rokovaní o dohodách o 
ekonomickom partnerstve, alebo do prípadných rokovaní o readmisných dohodách 
zaradila nasledujúce ciele:
- rovnosť v zaobchádzaní, čo sa týka sociálneho zabezpečenia pre občanov krajín AKT, 

o ktorej hovoril už Dohovor z Lomé, ktorá však zostala iba na papieri,
- zjednodušenie prístupu ku krátkodobým vízam pre občanov krajín AKT,
- zavedenie informačného programu v krajinách AKT, určeného pre kandidátov na 
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migráciu do Únie;

18. vyjadruje radosť nad zavedením migračných výhod v rámci AKT-EÚ, ktoré by sa malo 
uskutočniť do konca roku 2006; žiada však Komisiu, aby objasnila svoje ciele a zaručila, 
aby tento nástroj skutočne sledoval rozvojové ciele;

19. žiada Komisiu, aby navrhla opatrenia s cieľom posilniť možnosti štátov Juhu viesť 
autonómnu migračnú politiku v rámci európskych fondov, venovaných na oblasť 
migrácie alebo v rámci migračných výhod AKT-EÚ;

20. zdôrazňuje, že Africká únia a miestne africké organizácie môžu hrať významnú úlohu pri 
zvládaní ekonomickej migrácie v Afrike, napríklad prostredníctvom uzatvárania 
bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv, obsahujúcich klauzuly o dodržiavaní ľudských 
práv a štandardov MOP, a domnieva sa, že Európska únia by mala podporiť iniciatívy v 
tomto smere;

21. žiada Komisiu, aby sa spoločne s dotknutými štátmi zaoberala akčnými programami, 
určenými pre migrantov v identifikovaných „migračných oblastiach“ a tranzitných 
zónach, zameriavajúc sa pri tom na najzraniteľnejšie skupiny (ženy, opustené maloleté
osoby);

22. žiada Úniu, aby podporila iniciatívy UNHCR, aby medzinárodné spoločenstvo jasne 
definovalo pojmy politického, ekonomického a environmentálneho utečenca a každej 
kategórii poskytlo náležitú ochranu a pomoc; trvá na tom, aby bola ochrana, venovaná na 
základe Dohovoru o utečencoch z roku 1951 utečencom, rozšírená aj na dočasne 
premiestnené osoby;

23. zdôrazňuje, že migranti predstavujú pre hostiteľskú krajinu bohatstvo a trvá na tom, aby 
bola ich rola väčšmi uznaná a posilnená;

24. vyzýva Európsku úniu a členské štáty, aby sa vo svojich vzťahoch s tretími krajinami 
nezaoberali otázkou migrácie ako predĺžením svojich reštriktívnych migračných politík; 
vyslovuje sa proti akejkoľvek „externalizácii“ migračnej politiky Únie a členských 
štátov, ktorá je založená na presunutí zodpovednosti za otázky spojené s migráciou na 
krajiny Juhu;

25. nabáda všetky členské štáty Únie, aby ratifikovali Medzinárodný dohovor o ochrane práv 
migrantov a aby v plnej miere dodržiavali svoje medzinárodné záväzky v oblasti ochrany 
migrantov a ich rodín;

26. žiada Úniu a členské štáty, aby postupovali smerom k „zblíženiu štatútov“ cudzincov, 
žijúcich v Európskej únii, a pôvodných občanov členských štátov, aby im poskytli 
maximálnu úroveň právnej istoty a napredovali tak v plnení cieľa, ktorým je zavedenie 
európskeho občianstva, otvoreného aj pre občanov, pochádzajúcich z krajín mimo 
Spoločenstva;
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27. žiada Komisiu a Radu, aby sa boj proti obchodovaniu s ľuďmi, spojený s migráciou, stal 
jednou z priorít Európskej únie a aby naň boli vyčlenené potrebné finančné prostriedky;

28. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii, ako aj vládam 
členských štátov EÚ a krajín AKT, Rade AKT-EÚ a Spoločnému parlamentnému 
zhromaždeniu AKT-EÚ.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Cieľom tejto iniciačnej správy je analyzovať súvislosť medzi medzinárodnou migráciou a 
rozvojom a na základe tejto súvislosti formulovať odporúčania pre politiku spolupráce a rozvoja 
Európskej únie.

Dnes, na začiatku 21. storočia je vo svete 175 miliónov utečencov (3 % svetovej populácie). V 
priebehu 40 rokov sa tento počet takmer strojnásobil. 
40 % migrantov žije v rozvojových krajinách.

Dôvody na migráciu sú rozmanité. Rozhodujúcimi faktormi zostáva demografická situácia a 
chudoba. Dejinné vzťahy národov, kultúrne väzby, jazyková príbuznosť alebo protidemokratické 
režimy sú takisto významnými faktormi migračnej dynamiky.
Európska únia má dôležitú rolu v tom, aby sa z migrácie stal hybný impulz pre rozvoj. Táto 
správa je koncipovaná ako „kufrík s nástrojmi“, z ktorého si Únia môže vybrať, aby mohla 
sledovať uvedený cieľ.
Pre dva dôvody však správa nemôže byť vyčerpávajúca.
- Jej cieľom nie je hodnotiť migračnú politiku EÚ a jej členských štátov.
- Pokiaľ ide o dimenziu rozvoja, správa netvrdí, že vyčerpáva túto rozsiahlu tému; niektoré 

úvahy a odporúčania možno iba načrtnúť a budú musieť byť rozvinuté v budúcnosti.

I) Otázka migrácie: výzva pre politiku spolupráce EÚ

A – Nový prístup
Migračná politika Únie je založená na dvoch ilúziach. 
Ilúzia, že hranice môžeme urobiť nepriepustnými.
EÚ a jej členské štáty sa vo svojich vzťahoch s tretími krajinami zaoberajú otázkou migrácie iba 
ako predĺžením svojich reštriktívnych migračných politík. Z toho vychádzajúca vízia je v prvom 
rade defenzívna a zameraná na bezpečnosť, vďaka čomu je celá zodpovednosť položená na 
plecia štátov Juhu („externalizácia“ našej migračnej politiky).
Táto otázka nie je predmetom tejto správy. Spravodajca by však chcel zdôrazniť, že jedine 
prevrátenie tejto logiky umožní EÚ hrať rolu pri využití súvislosti medzi migráciou a rozvojom.
Ilúzia, že migrácia je úplne vysvetliteľná chudobou. 
V rozpore so všeobecne rozšíreným názorom platí, že rozvoj vedie v prvej fáze skôr k 
zintenzívneniu migrácie než k jej spomaleniu. Zvýšenie poskytovanej pomoci teda nie je jedinou 
možnou odpoveďou. Je nevyhnutné, no samo nestačí.

Európska únia teda musí revidovať svoj prístup. 
Jej prístup musí byť založený na inovatívnych nástrojoch, aby sa uznala a podporila úloha 
migrantov v boji proti chudobe a v prospech rozvoja. Musíme prejsť od koncepcie typu „vyšší 
rozvoj, nižšia migrácia“ ku koncepcii „lepší prístup k migrácii pre vyšší rozvoj“.
Prístup EÚ sa takisto musí väčšmi sústrediť na Afriku a na vzťahy Juh-Juh.
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AÚ urobila pod vedením predsedu Africkej komisie A. Konarého z migrácie kľúčovú tému 
svojej činnosti. EÚ musí z otázky migrácie urobiť jeden z hlavných bodov agendy a politického 
dialógu medzi Európou a Afrikou . 

B – Nové nástroje
Únia v posledných mesiacoch usilovne analyzovala otázku migrácie a rozvoja. Dodnes však 
nemá k dispozícii žiaden nástroj na sledovanie svojich cieľov.

1 – Predbežná podmienka:
Dodržiavať politické záväzky, ktoré EÚ prijala v roku 2005 v oblasti podpory rozvoja (0,7 % 
HDP do roku 2015, zdvojnásobenie pomoci Afrike do roku 2010). 

2 – Dva ciele:
a) Zahrnúť otázku migrácie a jeho dopadu na rozvoj do ODM
Otázka migrácie sa totiž nachádza medzi riadkami všetkých ODM, no žiaden o nej explicitne 
nehovorí. 
b) Umiestniť otázku migrácie do stredu partnerstva AKT-EÚ.
Na základe článku 13 Dohody z Cotonou treba iniciatívy týkajúce sa migrácií začleniť do 
prebiehajúcich rokovaní o dohodách o hospodárskom partnerstve.
Migračná výhoda AKT-EÚ, ktorá má byť zavedená do konca roka 2006 a má mať k dispozícii 25 
miliónov EUR, má umožniť posilnenie kapacít krajín AKT v oblasti migrácie. 

3 – Dva prioritné nástroje:
a) Zvláštny fond, spravovaný dostatočne pružným a reaktívnym spôsobom a financujúci aktivity 
v oblasti spoločného rozvoja.
EÚ má v súčasnosti k dispozícii program AENEAS, ktorý je však široko využívaný na activity 
na ochranu hraníc a na štúdie, ktorých význam je niekedy skutočne pochybný. Tento program, 
podobne ako ten, ktorý bude po ňom nasledovať v roku 2007, musí byť skutočne daný do služieb 
stratégie posilnenia príspevku migrácie na rozvoji, zvlášť prostredníctvom financovania 
mikroprojektov spoločného rozvoja.

b) Garančný fond, zabezpečujúci pokračovanie v miprojektoch migrantov a maximalizovanie ich 
dopadu na rozvoj.
Otázka garancie je základná. Tento nástroj, potrebný na to, aby sme prešli na ďalšiu úroveň a 
aby sme malým podnikateľom umožnili rozvíjať ich aktivity a vytvárať MSP, vo všetkých 
súčasných štruktúrach chýba.

II) Migranti v službách rozvoja krajiny ich pôvodu

A – Podporovať spoločný rozvoj a dať mu priestor v európskych dokumentoch
Spoločný rozvoj sa definuje ako zhodnotenie potenciálu spoločenstiev migrantov, usadených v 
bohatých krajinách, pri rozvoji krajiny ich pôvodu. Jeho poslaním je, aby sa migrácia vďaka 
vzájomnej pomoci medzi národmi transformovala na hybný impulz pre rozvoj.
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B – Podporovať presuny prostriedkov
Prostriedky zaslané do krajín pôvodu (232 miliárd dolárov v roku 2005, z ktorých bolo 167 
zaslaných do rozvojových krajín) výrazne prekračujú verejnú rozvojovú pomoc, pričom 
neberieme do úvahy neformálne zasielané prostriedky, odhadované na prinajmenej 50 % 
oficiálne udávaného čísla. Tieto prostriedky slúžia väčšinou na spotrebu pre rodiny, častokrát na 
to, aby rodina nezomrela od hladu. Iba malá časť z takto presunutých prostriedkov slúži na 
investície. Politika EÚ by mala maximalizovať príspevok týchto prostriedkov na rozvoj 
pôvodnej krajiny prostredníctvom:
- podpory a zjednodušenia presunov prostriedkov migrantov;
- rozšírenia prístupu migrantov k finančným službám;
- nasmerovania prostriedkov migrantov, ktoré sa vrátili do vlasti, na produktívne investície.

C – Prevencia odlivu mozgov a zmiernenie jeho negatívneho dopadu na rozvoj
Migrácia je pre mnoho krajín Juhu synonymom odchodu najvzdelanejších a najpodnikavejších 
občanov. Tento „odliv mozgov“ pripravuje krajiny Juhu o príjmy a zabraňuje „návratnosti 
investícií“, venovaných na odborné vzdelávanie.
Čo je vážnejšie, ak sa migrácia týka pracovníkov zo sektorov zdravotníctva alebo školstva, 
poškodzuje zabezpečenie a kvalitu základných služieb v krajinách Juhu. Závažnosť krízy 
systémov zdravotníctva afrických krajín si vyžaduje naliehavú a konkrétnu odpoveď. V 
krajinách Juhu je potrebné zaviesť stratégie typu „vzdelávať a udržať si“.
Na Severe treba v rámci európskych a národných „kódexov správania“ prijať opatrenia, ktoré 
budú dodržiavané pri prijímaní pracovníkov z Juhu.
Hlavným cieľom by mala byť podpora „obehu mozgov“, aby sa vyrovnal negatívny dopad ich 
„odlivu“. Jednou z najsľubnejších ciest v tomto smere sa ukazuje mechanizmus „doubles 
chaires“, ktoré by mali výskumníkom, pedagógom, zástupcom zdravotníckeho personálu z Juhu 
umožniť, aby polovicu svojho času venovali niektorému zariadeniu vo svojej pôvodnej krajine.

D – Prispôsobiť migračnú politiku potrebám rozvoja
Cieľom je podporiť okružnú alebo „kyvadlovú“ migráciu, ktorá predstavuje najvýznamnejší 
príspevok k rozvoju hostiteľských a východiskových krajín.

III) Prístup k migráciám typu Juh-Juh.

A – Posilniť možnosti krajín Juhu pri budovaní ich vlastnej migračnej politiky
Treba uznať právo krajín Juhu na vlastnú migračnú politiku, ktorá nebude nástrojom migračnej 
politiky, diktovanej Severom, a podporiť možnosti krajín Juhu v tejto oblasti.
B – Podporiť iniciatívy regionálnych organizácií
V priestore oficiálneho voľného pohybu (typu CEDEAO) je potrebné platiť za prekročenie 
hraníc. AÚ a regionálne africké organizácie môžu zohrať veľmi významnú rolu pri zvládaní 
ekonomickej migrácie v Afrike, napríklad prostredníctvom uzatvárania potrebných bilaterálnych 
a multilaterálnych zmlúv, obsahujúcich klauzuly o dodržiavaní ľudských práv a noriem MOP.
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C – Spustiť regionálne „Marshallove miniplány“ v hlavných zónach emigrácie v Afrike
Účinnosť boja proti nezákonnému prisťahovalectvu by mohla byť občerstvená v rámci 
integrálneho regionálneho prístupu, ktorý by sa sústredil na niektoré kľúčové zóny.

D – Vyvíjať špecificky zamerané aktivity v migračných oblastiach a v tranzitných zónach 
migrantov

Je užitočné identifikovať „migračné oblasti“, ktoré sú zároveň priestormi možného zásahu. 
Migračné oblasti môžu byť definované ako miesta konvergencie alebo divergencie prúdov 
dobrovoľných migrantov. Môže ísť o štáty (Gabun, Nigéria, Pobrežie Slonoviny, Južná Afrika 
alebo Líbya), veľké mestá (Dakar, Accra, Cotonou, Douala, Nairobi,...) s modernými 
dopravnými a komunikačnými prostriedkami, o hostiteľské, východiskové alebo tranzitné 
oblasti, kde sa objavila veľmi aktívna migračná trasa (oblasť Severného Sahelu).
Cieľom týchto aktivít by mala byť podpora najzraniteľnejších skupín migrantov (žien, 
opustených maloletých osôb), aby sa mohli osamostatniť a realizovať sa iným spôsobom než 
mobilitou.

E – Väčšmi brať do úvahy špecifickú rolu žien pri migrácii a rozvoji
Migračné politiky iba málo, alebo vôbec neberú do úvahy špecifickú rolu ženy. Pritom takmer 
polovica medzinárodných migrantov (48,6 %) sú ženy. Mnoho štúdií dokázalo, že vďaka 
podpore projektov riadených ženami možno docieliť ich optimálny príspevok k rozvoju. 
Programy by mali zvlášť podporiť mestské banky a ženské sporiteľské združenia, ktoré 
preukázali svoj príspevok k rozvoju.
F – Investovať do vzdelania a odborného vzdelávania
Parlament už niekoľko rokov odporúča, aby 20 % rozvojových prostriedkov EÚ bolo 
venovaných na ciele vzdelávania a základného zdravotníctva. Zďaleka sa tak však nedeje... Čo 
sa týka krajín AKT, objem prostriedkov na vzdelávanie a zdravotníctvo v rámci ERF (4,98 % v 
roku 2004) je veľmi vzdialený od uvádzaného referenčného podielu prostriedkov.

G – Podpora „práce v prijateľných podmienkach“
EÚ ako aktér svetového meradla by mala byť jedným z hlavných obhajcov agendy za prácu v 
prijateľných podmienkach a za náležitú odmenu za prácu pre všetkých. „Práca v prijateľných 
podmienkach“ má pre otázku migrácie dvojaký význam:
- na Severe, keďže bohaté krajiny by mali všetkým poskytnúť prácu v prijateľných 

podmienkach;
- na Juhu, pretože partnerstvo pre rozvoj, zamerané na prácu v prijateľných podmienkach, by 

umožnilo zasahovať do migrácie pri jej zrode.

IV) Špecifický problém utečencov a „premiestnených“ osôb

A – „Premiestnené osoby“: zabudnuté obete zabudnutých kríz...
V roku 2005 bolo vo svete 9,2 milióna utečencov a 25 miliónov osôb, označovaných za „osoby 
premiestnené v rámci ich vlasti“ z dôvodu vojen alebo prenasledovania, pričom polovica z tohto 
počtu sa nachádzala v Afrike. Milióny ďalších civilných obyvateľov sú vyháňaní zo svojich 
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domovov v dôsledku prírodných pohrôm, sucha, krízových situácií spojených s úbytkom lesov 
a s rozširovaním sa púšte. O niekoľko rokov ich počet pravdepodobne dosiahne číslo 50 
miliónov.
Súčasný režim ochrany utečencov neumožňuje poskytnúť pomoc týmto osobám, keďže zavádza 
neprípustnú hierarchizáciu obetí. UNHCR zrátalo, že okrem 9,2 milióna utečencov, ktorým 
pomáha, pomáha ďalším 5,6 milióna premiestnených osôb, na pomoc ktorým však nemá mandát.
EÚ musí podporiť UNHCR v jeho činnosti a vyvinúť tlak na medzinárodné spoločenstvo, aby 
objasnilo pojmy politického, ekonomického a environmentálneho utečenca a aby každá skupina 
dostala potrebnú ochranu a pomoc.
V bezprostrednej budúcnosti je nevyhnutne potrebné, aby bola ochrana, venovaná na základe 
Dohovoru o utečencoch z roku 1951 utečencom, rozšírená aj na premiestnené osoby.

B – V spolupráci s UNHCR a dotknutými krajinami alebo miestnymi oganizáciami podporiť
operácie dobrovoľného návratu do vlasti a usadenia sa tam utečencov a premiestnených 
osôb.

V) Migrácia, ľudské práva a dôstojnosť

Migranti sú prvými obeťami neistoty, ktorá má dva základné body: sociálne nerovnosti a 
diskriminácia, nerovnosti medzi krajinami a dominancia Severu nad Juhom. 

A – Ochrana práv migrantov
Žiadny európsky štát dosiaľ neratifikoval najúplnejší nástroj na ochranu práv migrujúcich 
pracovníkov: Medzinárodný dohovor o ochrane práv migrantov, schválený 18. decembra 1990 
Valným zhromaždením Organizácie Spojených národov, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 2003. 
Európske štáty by to mali bezodkladne urobiť.

B – Podporiť integrovanie migrantov
Nedostatočnú angažovanosť EÚ v oblasti integrovania dokáže vystihnúť jediné číslo: od roku 
1999 bolo minutých 15 miliónov EUR na integrovanie legálnych utečencov, čo predstavuje 0,5 
EUR na imigranta...
Cieľom zostáva zavedenie európskeho občianstva, otvoreného aj pre občanov, pochádzajúcich 
z krajín mimo Spoločenstva („občianske občianstvo“). Zatiaľ je potrebné aspoň „zblížiť štatúty“ 
cudzincov, žijúcich v Európskej únii, a pôvodných občanov členských štátov a poskytnúť im 
maximálnu úroveň právnej istoty.

C – Boj proti nelegálnemu obchodovaniu, spojenému s migráciou
Uzatvorenie hraníc viedlo k vzniku ekonómie nelegálneho prekračovania hraníc, ktorá sa 
transformovala na mafiánske imigračné obchodovanie, obchodovanie s dokladmi a čiernou 
pracovnou silou.
EÚ by mala urobiť z boja proti obchodovaniu s ľuďmi, spojenému s migráciou, jednu zo svojich 
priorít. Vo svojom akčnom pláne by Komisia mala venovať zvláštnu pozornosť 
najzraniteľnejším skupinám, zvlášť ženám a maloletým osobám, a mala by zdôrazniť potrebu 
spolupráce s krajinami pôvodu a tranzitnými krajinami.
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