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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken onderstaande suggesties in 

haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. neemt nota van de inspanningen die de Commissie levert om een ambitieuze 

migratieagenda vast te stellen, en vraagt de Europese Raad veel ambitie en oog voor detail 

aan de dag te leggen en eensgezind op te treden om tijdig een krachtig antwoord op de 

migratiecrisis te bieden; vraagt de Raad de werkzaamheden van de Commissie proactief te 

steunen door concrete daden te stellen, snel op te treden en praktische maatregelen te 

nemen om gemeenschappelijke doelstellingen te verwezenlijken op basis van de 

beginselen van solidariteit en een billijke verdeling van verantwoordelijkheden over alle 

lidstaten; betreurt het dat een aantal lidstaten de goedkeuring blokkeert van een effectieve 

en duurzame politieke oplossing die strookt met de fundamentele waarden die aan de 

Europese Unie ten grondslag liggen, zoals de eerbiediging van de rechtsstaat, de 

mensenrechten en de beginselen van non-discriminatie, solidariteit en gedeelde 

verantwoordelijkheid; 

2. stelt vast dat de huidige vluchtelingenstroom een Europese uitdaging in een mondiale 

context vormt en als zodanig ook in de Europese Raad moet worden behandeld; 

3. beklemtoont dat met name het sociale aspect van de vluchtelingenstroom een 

gemeenschappelijk Europees asielbeleid, een debat over Europese quota-afspraken en 

registratie ter plaatse van bijzonder kwetsbare groepen vluchtelingen in overbelaste 

buurlanden van de crisisgebieden in kwestie noodzakelijk maakt; 

4. benadrukt dat de enige haalbare oplossing om de instroom van onderdanen van derde 

landen en staatlozen te beheersen, erin bestaat zo spoedig mogelijk een permanent 

herplaatsingsmechanisme voor alle lidstaten in te stellen; wijst erop dat de huidige 

vluchtelingencrisis wat de middellange termijn betreft, de vraag doet rijzen of Europa 

vluchtelingen in zijn samenleving wil integreren, aangezien zij niet op permanent verblijf 

uit zijn; onderstreept dat onderwijs en werkgelegenheid onontbeerlijk zijn voor een 

geslaagde integratie van vluchtelingen en migranten; vraagt de Commissie daarom in zeer 

nauwe samenwerking met de lidstaten onmiddellijk maatregelen te nemen en te opteren 

voor een plan dat erop gericht is vluchtelingen te helpen integreren in de samenleving en 

op de EU-arbeidsmarkt, die nog steeds onder de gevolgen van de economische crisis te 

lijden heeft, rekening houdend met de verschillen tussen economische migranten en 

vluchtelingen; 

5. benadrukt dat echte integratie van twee kanten moet komen en wederzijdse inzet van 

zowel de vluchtelingen als Europa en zijn burgers vereist; benadrukt dat het essentieel is 

te zorgen voor een effectief en soepel systeem voor de erkenning van de 

vluchtelingenstatus en de toewijzing van vluchtelingen aan de landen van bestemming, 

zodat het proces van integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt zo snel mogelijk 

kan beginnen; vraagt de Commissie om in alle lidstaten opwaartse convergentie van de 

sociale bescherming te bevorderen en een norm voor de snelle aflevering van 

werkvergunningen aan erkende vluchtelingen tot stand te helpen brengen; 



 

PE571.679v02-00 4/8 AD\1084294NL.doc 

NL 

6. vraagt de lidstaten om good practices inzake de integratie van vluchtelingen in de 

Europese samenleving en op de arbeidsmarkt uit te wisselen; vraagt de Commissie lering 

te trekken uit de ervaringen van de lidstaten en een reeks aanbevelingen voor de effectieve 

voltooiing van dit proces te doen; 

7. herinnert aan de gemeenschappelijke basisbeginselen voor het beleid inzake de integratie 

van immigranten1, die aan de integratie-aanpak ten grondslag liggen; 

8. verzoekt de Commissie bijzondere aandacht te besteden aan de behoeften van personen 

die recht hebben op internationale bescherming en van kwetsbare groepen, zoals niet-

begeleide minderjarigen, vrouwen, jongeren, kinderen en ouderen, en zo mogelijk in derde 

landen de nodige maatregelen tijdens de fase vóór het vertrek te bevorderen; vraagt hierbij 

speciale aandacht voor de vaak kwetsbare positie van vrouwen in het proces van integratie 

in de samenleving en op de arbeidsmarkt; is bezorgd over de recente bevindingen over een 

groot aantal niet-begeleide vluchtelingenkinderen die vermist zijn, en vraagt de 

autoriteiten te onderzoeken waar zij zich bevinden; 

9. moedigt de Commissie aan om meer met bedrijven en werknemers te overleggen over 

migratie en vaardigheden om na te gaan of er in bepaalde bedrijfssectoren, waaronder 

ondernemerschap, tekorten op de arbeidsmarkt zijn en om goed beheerde legale 

migratiekanalen en arbeidsmogelijkheden open te stellen voor vluchtelingen; is van 

mening dat dit overleg moet worden gebaseerd op een evenwichtige 

belangenvertegenwoordiging, zodat de integratie van migranten en vluchtelingen op de 

arbeidsmarkt op basis van rechten verloopt; 

10. is van mening dat bij de ontwikkeling van integratiebeleid in de EU en in het permanente 

herplaatsingsmechanisme voor vluchtelingen rekening moet worden gehouden met 

arbeidsmarktgegevens, met name betreffende werkloosheid en arbeidsmogelijkheden, en 

gegevens over de sociale situatie, om te voorkomen dat dit proces leidt tot een 

verslechtering van de sociale en economische situatie in de gastregio's, met name de 

regio's die het zwaarst onder de economische crisis te lijden hebben en in de lidstaten met 

de grootste schuldenlast die nog steeds aan begrotingsconsolidatie werken, en om 

vluchtelingen beter te integreren in de samenleving en op de arbeidsmarkt, aangezien de 

sociale en economische kwetsbaarheid van deze gebieden en hun bevolking een factor is 

die losstaat van de huidige vluchtelingencrisis, gezien de huidige arbeidsmogelijkheden in 

de regio's in kwestie; 

11. suggereert dat een systeem waarbij asielzoekers, voor zover dat in de praktijk mogelijk is, 

asiel kunnen aanvragen in een lidstaat waar zij reeds familie- of gemeenschapsbanden of 

betere arbeidsperspectieven hebben, hun integratievooruitzichten aanzienlijk zou 

verbeteren; 

12. benadrukt dat er een alomvattende migratieaanpak moet worden ontwikkeld waarin ook 

wordt gekeken naar de grote demografische uitdaging waar Europa en zijn economie 

momenteel mee worden geconfronteerd; wijst er tegelijk op dat de integratie van 

vluchtelingen en migranten op middellange en lange termijn ook een kans kan vormen 

voor de demografische ontwikkeling en de versterking van het vaardighedenbestand in 

Europa; vraagt de lidstaten de arbeidsprofielen van de vluchtelingen digitaal te 

                                                 
1 Conclusies van de Raad van 19 november 2004. 
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inventariseren zodat de herplaatsing kan worden afgestemd op de nationale en regionale 

arbeidsmarktsituatie; 

13. wijst erop dat de Commissie heeft aangegeven dat Europese fondsen, waaronder het 

Europees Sociaal Fonds, kunnen worden gebruikt om vluchtelingen te helpen integreren; 

vraagt de beheersautoriteiten van deze fondsen om ze zo doeltreffend mogelijk te 

gebruiken om vluchtelingen te helpen integreren, zonder dat dit andere doelstellingen en 

begunstigden, met name de meest kwetsbare groepen, benadeelt, en ervoor te zorgen dat 

dit alle begunstigden ten goede komt; neemt er nota van dat de Commissie zich ook bereid 

heeft verklaard de beheersautoriteiten te helpen om hun operationele ESF-programma's 

aan te passen teneinde migranten en vluchtelingen effectief te integreren, zonder afbreuk 

te doen aan de werkgelegenheidsdoelstellingen van het ESF; vestigt ook de aandacht op 

de fondsen die beschikbaar zijn voor scholing in diversiteits- en gelijkheidsmanagement 

op het werk en voor ondersteuning van lokale en regionale overheden bij 

integratiemaatregelen; 

14. vraagt de Commissie om er bij de voor 2016 geplande tussentijdse evaluatie van het 

meerjarig financieel kader voor te zorgen dat in de EU-begroting, en met name in het 

Europees Sociaal Fonds, meer aandacht wordt besteed aan de integratie van legale 

vluchtelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt; verzoekt de Commissie te 

onderzoeken hoe het Fonds voor asiel, migratie en integratie (AMIF) kan worden gebruikt 

voor maatregelen om onderdanen van derde landen te integreren in de samenleving en op 

de arbeidsmarkt; verzoekt de lidstaten het Europees Fonds voor strategische investeringen 

(EFSI) in combinatie met andere EU-fondsen ten volle te benutten om te zorgen voor de 

nodige investeringen om de binnenkomende vluchtelingen op de middellange termijn te 

integreren; vraagt de Commissie om bij de herziening van het meerjarig financieel kader 

meer geld voor sociaal beleid uit te trekken, zodat het cohesiebeleid beter berekend is op 

de integratie van vluchtelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt; 

15. vraagt de lidstaten hun openbare diensten voor arbeidsvoorziening voldoende middelen ter 

beschikking te stellen om vluchtelingen die in aanmerking komen om te werken, volledig 

te integreren op de arbeidsmarkt; benadrukt dat het Europees Netwerk van openbare 

diensten voor arbeidsvoorziening een belangrijke rol kan spelen bij de integratie van 

migranten op de Europese arbeidsmarkt; 

16. herinnert er ook aan hoe belangrijk het is om kmo's zo nodig te helpen om 

arbeidsmigranten in dienst te nemen; 

17. benadrukt dat toegang tot de arbeidsmarkt essentieel is voor de integratie en de 

waardigheid van vluchtelingen; is ingenomen met de inspanningen van bepaalde lidstaten 

om in het kader van de omzetting van Richtlijn 2013/33/EU1 de termijnen voor toegang 

tot de arbeidsmarkt te verkorten; 

18. verzoekt de lidstaten om hun onderwijsstelsels zorgvuldig tegen het licht te houden om na 

te gaan hoe vluchtelingenkinderen zo snel mogelijk in het onderwijsproces kunnen 

worden geïntegreerd; 

                                                 
1 Richtlijn 2013/33/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 tot vaststelling van normen 

voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming (PB L 180 van 29.6.2013, blz. 96). 
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19. vraagt de Commissie nogmaals om in samenwerking met de lidstaten een uniform 

systeem – in overeenstemming met de bestaande Europese systemen – op te zetten om de 

officiële gelijkstelling van diploma's en de formele en informele erkenning van 

vaardigheden mogelijk te maken en te bespoedigen, in combinatie met de standaardisering 

van erkenningen en gelijkstellingen tussen de lidstaten op Europees niveau, zodat 

vluchtelingen en migranten volledig in de samenleving kunnen worden geïntegreerd en op 

het niveau van hun vaardigheden kunnen werken in plaats van onder hun niveau, zoals 

vaak het geval is; 

20. meent dat scholing beschikbaar en makkelijk toegankelijk moet zijn voor vluchtelingen en 

migranten, en dat vluchtelingen en migranten zo vlug mogelijk taalcursussen en 

integratiecursussen moeten krijgen, die een integraal onderdeel van het 

herplaatsingsprogramma vormen en die, naast medische en psychologische begeleiding, 

moeten worden aangeboden zodra ontheemden in het land van herplaatsing aankomen; 

21. herinnert eraan hoe belangrijk het is dat vaardigheden die op het werk in de EU zijn 

verworven, worden gevalideerd, zodat zij de betrokkene meerwaarde bieden indien hij de 

EU verlaat om in een ander land te gaan werken; 

22. merkt op dat een vlotte integratie van vluchtelingen en migranten in de gemeenschappen 

van ontvangst een op rechten gebaseerde aanpak vergt, alsook de inzet van alle 

instellingen en het hele maatschappelijke middelveld, aangezien de sociale partners ertoe 

kunnen bijdragen de vruchten te plukken van een snellere integratie van migranten en 

vluchtelingen op de lokale arbeidsmarkt; verzoekt de lidstaten daarom om bij de 

opstelling van integratiestrategieën rekening te houden met alle belanghebbenden; 

23. vraagt de lidstaten om lokale gemeenschappen met goed geplande 

voorlichtingscampagnes voor te bereiden op de ontvangst van vluchtelingen en hun 

gezinnen; 

24. moedigt de Commissie en de lidstaten aan om initiatieven van het georganiseerde 

maatschappelijk middenveld te bevorderen en te ondersteunen die gericht zijn op 

hulpverlening aan migranten en vluchtelingen, bijvoorbeeld via het Europese netwerk van 

contactpunten voor migranten en UnionMigrantNet, om maar een paar voorbeelden te 

noemen van grensoverschrijdende samenwerking tussen contactpunten die migranten 

voorlichten over en helpen met integratie; 

25. wijst de Commissie erop dat zwartwerk door migranten een gevaar voor hun gezondheid 

en veiligheid vormt en hen van hun arbeids- en socialezekerheidsrechten berooft; dringt er 

bij de Commissie op aan ernstige arbeidsuitbuiting te voorkomen; herinnert eraan dat er in 

de richtlijn inzake sancties tegen werkgevers1 en de richtlijn inzake seizoenarbeiders2 

wordt voorzien in sancties tegen werkgevers die arbeidsmigranten uitbuiten; vraagt de 

Commissie evenwel werk te maken van een meer op integratie gericht systeem dat alle 

aspecten van deze problemen omvat, onder meer om vluchtelingen adequate bescherming 

                                                 
1 Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot vaststelling van 

minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van 

derde landen, PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24. 
2 Richtlijn 2014/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende de 

voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op tewerkstelling als 

seizoenarbeider, PB L 94 van 28.3.2014, blz. 375. 
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te bieden en een einde te maken aan misbruik van arbeidsmigranten; 

26. herinnert eraan dat het om een tweedeling op de werkvloer te voorkomen, belangrijk is dat 

arbeidsmigranten volledige toegang hebben tot hun arbeidsrechten, waaronder het recht op 

vakbondslidmaatschap; 

27. wijst erop dat de ondertekening van een arbeidsovereenkomst door een asielzoeker risico's 

voor zowel de werknemer als de werkgever inhoudt omdat de asielaanvraag kan worden 

afgewezen; meent dat dit ook de doelstellingen van het beleid van de Commissie inzake 

terugkeer naar het land van oorsprong zou kunnen doorkruisen; 

28. wijst erop dat de meeste asielzoekers wier aanvraag in een EU-lidstaat is afgewezen, 

zonder wettelijke status in de EU blijven, wat betekent dat er een toenemend aantal 

illegale migranten is zonder recht op werk en zonder toegang tot onderwijs voor hun 

kinderen; benadrukt derhalve dat illegale migranten moeten worden gecontroleerd en 

gemonitord omdat zij risico lopen op sociale uitsluiting en armoede, waardoor zij vatbaar 

zijn voor allerlei vormen van invloed van buitenaf, waaronder radicalisme; 

29. verzoekt de Commissie en de lidstaten om in de landen van herkomst van migranten een 

informatiecampagne te houden om hen goed en adequaat voor te lichten over de wettelijke 

procedures om de EU binnen te komen en over hun rechten en plichten in de lidstaten, om 

ervoor te zorgen dat wie afreist, een geldige wettelijke aanspraak heeft; 

30. benadrukt dat de EU mensen die naar Europa willen komen, legale mogelijkheden moet 

bieden om de EU binnen te komen en er te verblijven, alsook manieren om hun 

migratiestatus te wijzigen terwijl zij in de EU zijn, en dat zij een echt beleid voor 

circulaire migratie moet ontwikkelen; vraagt dat er voor kandidaat-EU-lidstaten een 

corridor voor arbeidsmigratie wordt ingesteld, zodat burgers van die landen gemakkelijker 

toegang krijgen tot de Europese arbeidsmarkt; 

31. vraagt de Commissie om bij de herziening van de blauwekaartrichtlijn1 ambitieus te zijn 

en meer belang toe te kennen aan de Europese blauwe kaart, die voor 

hooggekwalificeerde werknemers uit derde landen bestemd is en de demografische 

uitdagingen in de EU helpt aanpakken door tekorten op de EU-arbeidsmarkten aan te 

vullen; benadrukt dat hooggekwalificeerde migranten een waardevolle rol kunnen spelen 

bij de integratie en assimilatie van andere onderdanen van derde landen in de Europese 

samenlevingen, en benadrukt dat migratie op alomvattende wijze moet worden 

geëvalueerd, waarbij onder meer een evaluatie moet worden gemaakt van de maatregelen 

om de bestaande tekorten op de Europese arbeidsmarkten aan te vullen teneinde een win-

winsituatie te creëren; 

32. beveelt aan om de steun aan de landen in het zuiden die een groot aantal vluchtelingen en 

migranten hebben opgevangen, massaal te verhogen en ter plaatse nauw samen te werken 

met het Hoog Commissariaat voor de vluchtelingen van de Verenigde Naties en met ngo's. 

 

                                                 
1 Richtlijn 2009/50/EG van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen 

van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, PB L 155 van 18.6.2009, blz. 17. 
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