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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razvoju in migraciji
(2005/2244(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju sporočila Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu 
ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z naslovom "Migracija in razvoj: nekaj 
konkretnih smernic" (KOM(2005)0390),

– ob upoštevanju predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih standardih 
in postopkih v državah članicah za vračanje državljanov tretjih držav, ki nezakonito 
prebivajo v EU (KOM(2005)0391),

– ob upoštevanju sporočil Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu z naslovi Prednostni 
ukrepi za reševanje izzivov, ki jih prinaša migracija: Prvi nadaljnji ukrepi po Hampton 
Courtu (KOM(2005)0621); Strategija Skupnosti v zvezi s pomanjkanjem človeških virov 
v zdravstvenem sektorju v državah v razvoju (KOM(2005)0642) in Tematski program za 
sodelovanje s tretjimi državami na področjih migracije in azila (KOM(2006)0026),

– ob upoštevanju zadnjih sklepov predsedstva Evropskega sveta z dne 15. in 16. decembra 
2005 Migracija: globalen pristop,

– ob upoštevanju resolucij A/RES/58/208, A/RES/59/241 in A/RES/60/205 Generalne 
skupščine Združenih narodov, ki je na svojem 61. zasedanju vprašanjem mednarodne 
migracije in razvoja posvetila dialog na visoki ravni,

– ob upoštevanju partnerskega sporazuma med člani afriških, karibskih in pacifiških skupin 
držav (AKP) na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na 
drugi, ki je bil podpisan v Cotonouju 23. junija 2000 (Sporazum iz Cotonouja)1, in 
dopolnjen v Luxembourgu 25. junija 20052, zlasti člena 13 o migraciji,

– ob upoštevanju sklepa št. 4/2005 Sveta ministrov AKP-ES s 13. aprila 2005 o uporabi 
rezerve skupnega dodeljenega zneska za dolgoročni razvoj iz 9. Evropskega razvojnega 
sklada3

– ob upoštevanju poročila generalnega sekretarja Združenih narodov "Svetovna študija o 
vlogi žensk pri razvoju, 2004: ženske in mednarodna migracija", A/59/287/Add.1,

– ob upoštevanju poročila Svetovne banke z naslovom "Svetovne gospodarske možnosti 
2006: gospodarske posledice nakazil in migracija"4

– ob upoštevanju poročila z oktobra 2005 Svetovne komisije za mednarodno migracijo z 
naslovom " Migracija v medsebojno povezanem svetu: nove perspektive za ukrepanje"5

  
1 UL L 317, 15.12.2000, str. 3.
2 UL L 287, 28.10.2005, str. 4.
3 UL L 164, 24.6.2005, str. 46.
4 http://www.worldbank.org/globaloutlook
5 www.gci.org, oktober 2005.
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– ob upoštevanju Listine o temeljnih pravicah Evropske unije, zlasti členov 18, 19 in 21,

– ob upoštevanju obveznosti, ki so jih prevzele države članice v letu 2005, predvsem:

– da Evropska unija in njene države članice do leta 2015 dosežejo cilj, ki ga je postavila 
Organizacija združenih narodov, t.j. prispevajo 0,7 % bruto nacionalnega dohodka, kar 
bi povečalo prispevek Unije za razvojne cilje tisočletja (RCT) s 33 milijard EUR leta 
2003 na več kot 84 milijard EUR v letu 2015 (sklep predsedstva Evropskega sveta 16. 
in 17. junija 2005 v Bruslju),

– da Evropska unija in drugi donatorji podvojijo pomoč Afriki, s čimer bi leta 2010 
dobila 25 milijard USD uradne pomoči za razvoj (UPR)1 (sporočilo, ki so ga države 
G8 posredovale 8. julija 2005 v Gleneaglesu),

– ob upoštevanju skupne deklaracije Sveta in predstavnikov vlad držav članic v okviru 
Sveta, Evropskega parlamenta ter Komisije o razvojni politiki Evropske unije z naslovom 
"Evropsko soglasje o razvojni politiki" z 20. decembra 2005, ki določa splošni okvir 
ukrepov Skupnosti na področju razvoja,

– ob upoštevanju resolucij s 17. novembra 2005 o razvojni strategiji za Afriko2, s 15. 
novembra 2005 o socialni razsežnosti globalizacije3, s 26. oktobra 2005 o pristopu EU do 
urejanja ekonomske migracije4, z 9. junija 2005 o povezavi med zakonitim in nezakonitim 
priseljevanjem ter vključevanju priseljencev5 in z 12. aprila 2005 o vlogi Evropske unije 
pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja6,

– ob upoštevanju člena 45 svojega Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za razvoj in mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora za 
zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A6-0000/2006),

A. ker od 175 milijonov migrantov (3 % svetovnega prebivalstva) 40 % živi v državah v 
razvoju,

B. ker se mednarodna skupnost pri udejanjanju obsežnih ukrepov obotavlja,

C. ker zgolj povečanje uradne pomoči za razvoj ne reši vprašanja povezave med migracijo in 
razvojem,

D. ker je za južne države migracija sinonim za odhod najbolj izobraženega in podjetnega 
prebivalstva in ker "beg možganov" ogroža preskrbo z osnovnimi storitvami in njihovo 
kakovost, na primer na področju zdravja in izobraževanja,

  
1 V primerjavi z letom 2004, bi se s tem pomoč podvojila.
2 Besedila, sprejeta 17.11.2005, P6_TA(2005)0445.
3 Besedila, sprejeta 15.11.2005, P6_TA(2005)0427.
4 Besedila, sprejeta 26.10.2005, P6_TA(2005)0408.
5 Besedila, sprejeta 9.6.2005, P6_TA(2005)0235.
6 UL L 33 E, z dne 9.2.2006, str. 311.
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E. ker je krožna migracija, ki omogoča povratna potovanja med izvorno državo in državo 
gostiteljico, nudi večje možnosti za razvoj tako države gostiteljice kot tudi izvorne 
države,

F. ker je bilo leta 2005 na svetu skoraj 9,2 milijona beguncev in 25 milijonov znotraj 
domovine razseljenih oseb, od tega polovica v Afriki, ki niso deležni nobene mednarodne 
zaščite, kar povzroča nedopustno hierarhizacijo prizadetih,

G. ker so migranti, žrtve razlikovanja in socialne negotovosti, na splošno še vedno 
nezadostno zaščitena skupina s strani mednarodne skupnosti in nacionalnih zakonodaj,

H. ker mednarodne konvencije o zaščiti pravic migrantov ni ratificirala še nobena država 
članica,

I. ker je Evropska unija od leta 1999 za integracijo namenila le 15 milijonov EUR, kar 
pomeni 0,5 EUR na priseljenca,

J. ker je skoraj polovica mednarodnih migrantov žensk in ker migracijske politike ne 
upoštevajo njihove posebne vloge,

1. je prepričan, da mora Evropska unija igrati pomembno vlogo pri pretvorbi migracije v 
vzvod za razvoj;

2. poudarja, da mora Unija k vprašanju povezave med razvojem in migracijo prispevati 
politično rešitev, ki bo predvsem osredotočena na Afriko in migracijo jug-jug; zahteva, 
da se vprašanju migracije da absolutno prednost v agendi in političnem dialogu med 
Evropo in Afriko, in podpira pripravo vrha Evropa-Afrika, da bi našli skupno politično 
rešitev;

3. poudarja, da je povečanje pomoči za razvoj nujen, a ne zadosten, pogoj za pretvorbo 
migracije v vzvod za razvoj; poziva Unijo in države članice, da spoštujejo politične 
obveznosti, ki so jih sprejele v letu 2005;

4. priporoča, da se migracije in njihov vpliv na razvoj v vseh razmislekih in ukrepih za 
doseganje razvojnih ciljev tisočletja upošteva multidisciplinarno;

5. meni, da mora biti skupni razvoj, ki sestoji iz prepoznavanja in podpiranja vloge diaspor 
pri razvoju izvornih držav, na evropski ravni polno priznan;

6. poudarja, da mora Unija, da bi migracijo spremenila v vzvod za razvoj, najprej zagotoviti 
dva instrumenta:
- poseben sklad, katerega upravljanje mora biti dovolj prožno in odzivno, da bo 

omogočal zlasti financiranje ukrepov za skupni razvoj,
- jamstveni sklad, ki bo zagotavljal stalnost malih projektov priseljencev in kar najbolj 

povečal njihov vpliv na razvoj;

7. meni, da mora program AENEAS, kot tudi program, ki ga bo nasledil leta 2007, služiti 
strategiji razvoja, zlasti s financiranjem ukrepov za skupni razvoj;
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8. predlaga celostne regionalne razvojne načrte, osredotočene na glavna področja 
izseljevanja Afričanov, za financiranje:
- vzpostavitve infrastrukture (pitna voda, elektrika, zdravstveni centri, šole, ceste...)
- delnega prevzema obratovalnih stroškov s pomočjo namensko natančno določene 

proračunske podpore;

9. poziva Komisijo, države članice ter nacionalne in mednarodne finančne institucije, da 
pričnejo izvajati politike, ki bodo:
- spodbujale in olajšale prenose denarja migrantov, tako da poskrbijo, da bodo cenejši, 

hitrejši in varnejši
- olajšale dostop migrantov do finančnih storitev
- usmerjale nakazila migrantov v produktivne naložbe z lažjim dostopom do posojil 

mikropodjetij ter malih in srednje velikih podjetij iz z raziskavami inovativnih 
finančnih možnosti za diaspore, kot je na primer "varčevalni načrt za razvoj";

10. poziva Komisijo in države članice, da za razvoj vzpostavijo programe, ki bodo aktivirali 
kvalificirane elite v diasporah, tako da prispevajo razliko v plači visoko kvalificiranim 
migrantom, ki so se pripravljeni vrniti v države izvora, ali vzpostavijo sistem "double 
chaire" (izmenično delo nekaj časa v državi gostiteljici in nekaj časa v izvorni državi) za 
osebje javnega sektorja v južnih državah (učitelji, raziskovalci, zdravniki); poziva 
Komisijo, da izvede študijo o pridobljenih izkušnjah v državah članicah na področju 
"double chaire";

11. poziva Evropsko unijo in države članice, da spodbujajo krožno in nihalno migracijo:
- z vzpostavitvijo politik in programov začasne migracije, kot je na primer odobritev 

vizumov za večkratni vstop določenim skupinam, v soglasju z izvornimi državami
- s sistematiziranjem prenosa pokojninskih in vseh socialnih dajatev med izvorno in 

namembno državo;

12. poziva Unijo, da v svoj program za razvoj dejansko vključi spodbujanje dostojnega dela, 
zlasti:
- vključevanje klavzul o spoštovanju temeljnih standardov dela v vse dvostranske

sporazume, ki jih sklene Unija ali države članice
- vzpostavitev nadzora ("dvostranski opazovalci")
- spodbujanje dostojnega dela kot temeljnega elementa devetega razvojnega cilja 

tisočletja;

13. poziva Unijo in države članice, da vzpostavijo politike za omejevanje škodljivih 
ekonomskih in socialnih vplivov bega možganov na južne države:
- s preusmerjanjem usposabljanja na sektorje, v katerih primanjkuje delovne sile
- s financiranjem programov skupnih naložb, v katerih sodelujejo partnerji s severa in 

juga, v države in sektorje, ki so še posebej izpostavljeni begu možganov;

14. priporoča sprejetje kodeksa ravnanja EU in nacionalnih kodeksov v državah članicah za 
ureditev zaposlovanja;

15. poudarja, da je "kroženje" možganov zelo pomembno za povečanje pozitivnega prispevka 
migracije k razvoju; priporoča Komisiji in državam članicam, da se odločno lotijo 
problema, z naslednjimi predlogi:
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- da na podlagi obstoječih izkušenj Unije spodbujajo začasno in navidezno vrnitev;
- da pospešujejo institucionalna partnerstva med organizacijami držav v razvoju in 

držav članic Evropske unije (raziskovalni inštituti, univerze, bolnišnice);

16. zahteva, da se posebno vlogo žensk pri migraciji in razvoju upošteva v večji meri, in 
predvsem:
- da se razsežnost spola vključi v vse programe za razvoj in skupni razvoj, ki so 

povezani z vprašanjem migracije,
- da imajo ženske in ženska združenja prednost pri ukrepih za vzpostavljanje 

odgovornosti diaspor in za finančno podporo njihovih projektov;

17. meni, da je partnerstvo AKP-EU zelo dober okvir za skupno reševanje vprašanja 
migracije; poziva Komisijo, da v pogajanja o sporazumih o gospodarskem partnerstvu 
oziroma v morebitna pogajanja o sporazumih o ponovnem sprejemu vključi naslednje 
cilje:
- enakost obravnave glede socialne varnosti za državljane držav AKP, ki je sicer že 

predvidena v Lomejski konvenciji, a še vedno brez pravne vrednosti,
- boljši dostop do vizumov za kratkoročno bivanje za državljane držav AKP,
- vzpostavitev programa obveščanja v državah AKP, ki bo namenjen kandidatom za 

migracijo v Unijo;

18. pozdravlja dejstvo, da bo do konca leta 2006 ustanovljen sklad AKP-EU za migracijo; 
vendar pa zahteva, naj Komisija jasno opredeli svoje cilje in zagotovi, da se ta instrument 
ne bo oddaljil od njenega razvojnega cilja;

19. poziva Komisijo, naj predlaga ukrepe, ki bodo okrepili zmožnosti južnih držav za 
vodenje avtonomne migracijske politike v okviru evropskega sklada za migracijo ali 
sklada AKP-EU.

20. poudarja, da bi lahko Afriška unija in afriške regionalne organizacije prevzele pomembno 
vlogo pri usmerjanju gospodarske migracije v Afriki, na primer z dvo- in večstranskimi 
sporazumi s klavzulami o spoštovanju človekovih pravic in standardov MOD, ter meni, 
da mora Evropska unija podpirati tovrstne pobude;

21. poziva Komisijo, naj z zadevnimi državami prouči akcijske programe, namenjene 
migrantom na "migracijskih polih" in znanih tranzitnih področjih, z osredotočanjem na 
najbolj izpostavljeno populacijo migrantov (ženske, izolirani mladoletniki);

22. zahteva, da Unija podpre pobudo Visokega komisariata za begunce, naj mednarodna 
skupnost jasno opredeli pojem političnega, ekonomskega in okoljskega begunca in nudi 
vsaki skupini njej prilagojeno zaščito in pomoč; vztraja, da je treba zaščito, določeno s 
konvencijo o beguncih iz leta 1951, razširiti na razseljene osebe;

23. poudarja, da migranti za države gostiteljice predstavljajo bogastvo, in vztraja, da se tej 
njihovi vlogi da več veljave ter se jo okrepi;

24. poziva Evropsko unijo in države članice, naj se vprašanja migracije v odnosih s tretjimi 
državami ne lotevajo kot podaljška lastne omejevalne migracijske politike; izjavlja, da je 
proti vsakem "zunanjemu izvajanju" migracijske politike Unije in držav članic, s katerim 
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bi se odgovornost za vprašanja migracije preložila na južne države;

25. poziva vse države članice Unije, naj ratificirajo mednarodno konvencijo o zaščiti pravic 
migrantov in dosledno izpolnjujejo mednarodne obveznosti za zaščito migrantov in 
njihovih družin;

26. zahteva, naj si Unija in države članice prizadevajo za "približevanje statusa" tujcev, 
nastanjenih v Evropski uniji, statusu državljanov držav članic, naj jim podelijo največjo 
možno pravno varnost in tako napredujejo pri uresničevanju evropskega državljanstva, 
odprtega osebam, ki ne prihajajo iz Skupnosti;

27. poziva Komisijo in Svet, naj boj proti trgovini z ljudmi, povezani z migracijo, uvrstita na 
prednostni seznam Evropske unije in naj mu namenita ustrezna finančna sredstva;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, kot tudi 
vladam držav članic EU ter držav AKP, Svetu AKP-EU ter Skupni parlamentarni 
skupščini AKP-EU.
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OBRAZLOŽITEV

Namen tega samoiniciativnega poročila je proučiti povezavo med mednarodno migracijo in 
razvojem, na osnovi te pa oblikovati priporočila za politiko sodelovanja in razvojno politiko 
Evropske unije.

Na svetu je v začetku 21. stoletja 175 milijonov migrantov (3 % svetovnega prebivalstva). 
Njihovo število se je v 40 letih skoraj potrojilo.
40 % migrantov živi v državah v razvoju.

Razlogi za migracijo so različni. Osnovna dejavnika zanjo ostajata demografija in revščina. 
Vendar so za migracijsko dinamiko prav tako pomembni zgodovina narodov, kulturne povezave, 
jezikovna bližina ali nedemokratični režimi.
Evropska unija ima pomembno vlogo pri pretvorbi migracije v vzvod za razvoj. Poročilo je 
zasnovano kot "škatla z orodjem", v kateri naj Unija išče rešitve za dosego tega cilja. 
Vendar zaradi dveh razlogov poročilo ne more biti izčrpno.
- Podajanje mnenja o migracijski politiki EU in njenih držav članic ni predmet tega poročila.
- Pri razsežnostih razvoja si ne umišljamo, da je s poročilom tako široka tema izčrpno 

obravnavana; nekatera razmišljanja ali priporočila so le orisana in jih bo treba v prihodnje 
razviti.

I) Vprašanje migracije: izziv za politiko sodelovanja EU

A - Nov pristop
Migracijska politika Unije temelji na dveh iluzijah. 
Iluzija, da lahko naredimo meje nepropustne.
EU in njene države članice razumejo vprašanje migracije v odnosih s tretjimi državami izključno 
kot podaljšek lastne omejevalne migracijske politike. Od tu izvira naš pogled, ki je predvsem 
obramben in varnosten in ki vso odgovornost prenaša na južne države ("zunanje izvajanje" naše 
migracijske politike).
To vprašanje ni predmet tega poročila. Poročevalec pa želi vseeno poudariti, da bo EU dobila 
primerno vlogo pri temah migracije in razvoja le, če bo navedeno logiko preobrnila.
Iluzija, da se vsa migracija obrazloži z revščino.
V nasprotju s privzetimi idejami prinese razvoj v prvi fazi krepitev migracije, ne pa njene 
upočasnitve. Samó povečanje pomoči torej ni končni odgovor, je sicer nujen, vendar ne zadosten 
pogoj. 

Zato je treba ponovno preučiti pristop Evropske unije. 
Ta mora temeljiti na inovativnih orodjih, ki bodo služila prepoznavanju in spodbujanju vloge 
migrantov v boju proti revščini in za razvoj. Z logike "več razvoja za manj migracije" moramo 
preiti na "boljše upravljanje migracije za več razvoja".
Pristop je treba osredotočiti predvsem na Afriko in migracijo jug-jug. 
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Afriška unija je na pobudo predsednika afriške komisije A. Konaréja migracijo uvrstila med 
glavne teme svojega delovanja. EU mora vprašanju migracije dati absolutno prednost v agendi in 
političnem dialogu med Evropo in Afriko. B - Novi instrumenti
Unija je v zadnjih mescih ustrezno proučevala vprašanje migracije in razvoja, vendar v tem 
trenutku še ne razpolaga z orodjem, prilagojenim uresničevanju teh ciljev. 

1 - Predpogoj:
Spoštovati politične obveznosti, ki jih je EU sprejela leta 2005 na področju razvojne pomoči 
(0,7 % BDP do 2015, podvojitev pomoči Afriki do 2010). 

2 - Dva cilja:
a) Vključiti vprašanje migracije in njenega vpliva na razvoj med razvojne cilje tisočletja
Vprašanje migracije je namreč vključeno v vse razvojne cilje tisočletja, čeprav ga noben ne 
omenja izrecno. b) Postaviti vprašanje migracije v središče partnerstva AKP-EU
Pobude o migraciji je treba uvrstiti v tekoča pogajanja o sporazumih o gospodarskem partnerstvu 
na osnovi člena 13 Sporazuma iz Cotonouja.
Sklad AKP-EU za migracijo, ki bo ustanovljen do konca 2006 in bo razpolagal s 25 milijoni €, 
mora krepiti zmožnosti držav AKP na področju migracije. 

3- Dva prednostna instrumenta:
a) Poseben sklad, katerega upravljanje mora biti dovolj prožno in odzivno za financiranje 
ukrepov za skupni razvoj.
EU ima danes na razpolago program AENEAS. Vendar se program zelo pogosto uporablja za 
ukrepe varovanja meja in za študije, ki imajo včasih nejasne interese. Ta program, kot tudi 
program, ki ga bo nasledil leta 2007, mora dejansko služiti strategiji za večji prispevek migracije 
k razvoju, zlasti s financiranjem malih projektov za skupni razvoj.

b) Jamstveni sklad, ki bo zagotavljal stalnost malih projektov migrantov in kar najbolj povečal 
njihov vpliv na razvoj.
Vprašanje jamstva je temeljno vprašanje. V vseh obstoječih mehanizmih manjka prav ta 
instrument, da bi lahko "prešli stopnjo više" in mikropodjetnikom omogočili, da razvijajo svojo 
dejavnost ter ustvarijo mala in srednje velika podjetja.

II) Migranti v službi razvoja izvornih držav

A. - Spodbujanje skupnega razvoja in njegova potrditev v evropskih besedilih
Skupni razvoj je opredeljen kot ovrednotenje možnosti, ki jih predstavljajo priseljenske 
skupnosti v bogatih državah za razvoj v izvornih državah. Njegov namen je spremeniti migracijo 
v vzvod za razvoj z medsebojno pomočjo med narodi. 

B. - Pospeševanje prenosa denarja
Nakazila v izvorne države (232 milijard dolarjev v letu 2005, od tega 167 nakazanih v dežele v 
razvoju) krepko presegajo UPR, ne da bi se pri tem upoštevala neuradna nakazila, ocenjena na 
najmanj 50 % uradne vsote. Ta sredstva so v veliki večini namenjena porabi v družinah, pogosto 
preprečijo smrt zaradi lakote. Le iz majhnega deleža teh prenosov se financirajo naložbe. Politika 
EU mora kar najbolj povečati njihov prispevek k razvoju izvornih držav:
- s spodbujanjem in olajšanjem prenosov denarja migrantov,
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- z olajšanjem dostopa migrantov do finančnih storitev,
- z usmerjanjem nakazil migrantov v produktivne naložbe.

C.- Preprečevanje bega možganov in ublažitev njegovega negativnega vpliva na razvoj
Za številne južne države je migracija sinonim za odhod najbolj izobraženega in podjetnega 
prebivalstva. "Beg možganov" pomeni za južne države manjše prihodke in jim onemogoča 
koriščenje "povračila investicije", vložene v usposabljanje teh oseb.
Še huje, kadar gre za strokovnjake s področja zdravstva ali izobraževanja, migracija ogroža 
preskrbo z osnovnimi storitvami v južnih državah in njihovo kakovost. Ker je kriza afriških 
zdravstvenih sistemov resna, zahteva takojšen in specifičen odgovor. Na jugu je treba začeti z 
izvajanjem strategij, "usposabljanja in obdržanja" oseb.
Na severu je treba sprejeti ukrepe, ki bodo urejali zaposlovanje delavcev z juga, v okviru 
evropskega in državnega "kodeksa ravnanja".
Glavni cilj mora biti spodbujanje "kroženja" možganov, s čimer bi kompenzirali negativne 
vplive "bega". Ena od najobetavnejših poti v tej smeri je mehanizem "double chaire" (izmenično 
delo, nekaj časa v državi gostiteljici, nekaj časa v izvorni državi), ki mora raziskovalcem, 
učiteljem, zdravstvenim delavcem z juga omogočiti, da ustanovi v svoji državi posvetijo 
polovico svojega časa.

D. - Prilagoditev migracijske politike zahtevam razvoja
Cilj je spodbujati krožno ali "nihalno" migracijo, ki bo največ prispevala k razvoju držav 
gostiteljic kot tudi izvornih držav.

III)Ukrepanje pri migraciji jug-jug

A.- Okrepitev zmožnosti južnih držav za vodenje njihove migracijske politike
Južnim državam je treba priznati pravico do vodenja avtonomne migracijske politike, ki ni 
instrument migracijske politike, kot jo narekuje sever, in podpirati zmožnosti južnih držav na 
tem področju.
B. - Podpora pobudam regionalnih organizacij
Na področjih uradnega prostega gibanja (na primer ECOWAS) je za prestop mednarodnih meja 
treba plačati. Afriška unija in afriške regionalne organizacije lahko prevzamejo osrednjo vlogo 
pri usmerjanju ekonomske migracije v Afriki, na primer z dvo- in večstranskimi sporazumi s 
klavzulami o spoštovanju človekovih pravic in standardov MOD.
C.- Zagon regionalnih "mini Marshallovih načrtov" na glavnih področjih izseljevanja v 
Afriki
Boj proti nezakonitemu priseljevanju bi lahko dobil nov zagon z integriranim regionalnim 
pristopom, osredotočenim na nekaj ključnih področij.

D. - Izvajanje ukrepov, ki se osredotočajo na migracijske pole in na tranzitna področja 
migrantov
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Treba je določiti "migracijske pole", ki so številna področja, kjer je možna intervencija. 
Migracijski poli se lahko opredelijo kot področja konvergence in divergence migracijskih tokov 
prostovoljnih migrantov. Gre za države (Gabon, Nigerija, Slonokoščena obala, Južna Afrika in 
Libija) ali velika mesta (Dakar, Akra, Cotonou, Douala, Nairobi...) z modernimi prevoznimi in 
komunikacijskimi sredstvi, in področja sprejema, odhoda ali tranzita v okviru "pojava" zelo 
aktivne migracijske poti (področje severnega Sahela).
S temi ukrepi bi pomagali najbolj izpostavljeni populaciji migrantov (ženske, izolirani 
mladoletniki) pri osamosvajanju in ji omogočili, da se uveljavi še kako drugače, ne le prek 
mobilnosti.

E. - Večje upoštevanje posebne vloge žensk pri migraciji in razvoju
Migracijske politike ne upoštevajo posebne vloge žensk ali jo le malo upoštevajo, čeprav je 
skoraj polovica mednarodnih migrantov (48,6 %) žensk. Številne študije so že dokazale, da se s 
podporo projektom, ki jih vodijo ženske, doseže optimalen prispevek k razvoju. Zato morajo 
programi podpirati predvsem vaške banke in ženska varčevalna združenja, ki so se že izkazala s 
prispevkom k razvoju.
F. - Vlaganje v izobraževanje in usposabljanje
Že več let Parlament priporoča, naj se 20 % sredstev za razvoj EU nameni ciljem osnovnega 
izobraževanja in zdravstva. Od tega smo še daleč... Tako je skupni znesek za izobraževanje in 
zdravstvo dodeljen državam AKP okviru Evropskega razvojnega sklada (4,98 % v letu 2004) 
zelo oddaljen od navedenega referenčnega zneska.

G. - Spodbujanje "dostojnega dela"
EU bi morala biti, kot svetovni akter, eden od glavnih zagovornikov programa za dostojno delo 
in dostojno pokojnino za vse. "Dostojno delo" ima pri migraciji dvojen pomen:
- na severu je pomembno, ker morajo bogate države vsem nuditi dostojno delo,
- na jugu je pomembno ker bi partnerstvo za razvoj, osredotočeno na dostojno delo, lahko 

ukrepalo proti viru migracije.

IV)Specifični problem beguncev in "razseljenih oseb"

A. - "Razseljene osebe": pozabljene žrtve pozabljenih kriz...
Leta 2005 je bilo na svetu skoraj 9,2 milijona beguncev in 25 milijonov "znotraj domovine 
razseljenih" oseb zaradi vojn in pregona, od tega polovica v Afriki. Prav tako so milijone 
civilistov z domov pregnale naravne nesreče, suše, krizne razmere, povezane s krčenjem gozdov 
in dezertifikacijo. V nekaj letih lahko njihovo število doseže 50 milijonov.
Obstoječi režim, ki ščiti begunce, ne omogoča nudenja pomoči tem populacijam, kar povzroča 
nedopustno hierarhizacijo prizadetih. Visoki komisariat za begunce je, brez pooblastila za to, 
pomagal 5,6 milijonu razseljenih oseb, poleg svojega delovanja za 9,2 milijona beguncev.
EU mora podpirati njegovo delovanje in vztrajati, naj mednarodna skupnost jasno opredeli 
pojem političnega, ekonomskega in okoljskega begunca ter nudi vsaki skupini prilagojeno 
zaščito in pomoč.
Nemudoma pa je treba zaščito, določeno s konvencijo o beguncih iz leta 1951, razširiti na 
"razseljene osebe".

B. - Podpiranje operacij vračanja in prostovoljne ponovne naselitve beguncev in razseljenih 
oseb v sodelovanju z Visokim komisariatom za begunce in zadevnimi državami ali regionalnimi 
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organizacijami.

V) Migracija, dostojanstvo in človekove pravice

Migranti so prvi prizadeti zaradi negotovosti, ki temelji na dvojem: na socialnih razlikah in 
diskriminaciji, na neenakosti med državami in dominacijo severa nad jugom.

A.- Zaščita pravic migrantov
Nobena evropska država ni ratificirala najbolj popolnega instrumenta, ki zadeva pravice 
delavcev migrantov: mednarodne konvencije o zaščiti pravic migrantov, ki jo je sprejela 18. 
decembra 1990 Generalna skupščina Združenih narodov in ki je stopila v veljavo 1. julija 2003. 
Sprejeti jo morajo nemudoma.

B. - Pospeševanje integracije priseljencev
Za predstavitev, do kakšne mere se EU nezadostno zavzema za področje integracije, zadostuje en 
sam številčni podatek: od leta 1999 je bilo za programe integracije zakonitih priseljencev 
potrošenih 15 milijonov evrov, kar pomeni 0,5 evra na priseljenca...
Še vedno ostaja cilj uresničitev evropskega državljanstva, odprtega osebam, ki ne prihajajo iz 
Skupnosti ("civilno državljanstvo"). V vmesnem času je treba "približati status" tujcev, 
nastanjenih v Evropski uniji statusu državljanov držav članic, da bi jim podelili največjo možno 
pravno varnost.

C. - Boj proti trgovini, povezani migracijo
Z zaprtjem mej se je ustvarilo gospodarstvo nezakonitih prehodov, ki se je spremenilo v mafijsko 
trgovino s priseljevanjem, ponarejenimi dokumenti in dobavo delovne sile.
EU si mora za prednostno nalogo zastaviti boj proti trgovini z ljudmi, povezani z migracijo. V 
svojem akcijskem načrtu mora Komisija posebno pozornost posvetiti najbolj izpostavljenim 
osebam, zlasti ženskam in mladoletnikom, in vztrajati, da je nujno sodelovanje z državami izvora 
in tranzita.


