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Het voorliggende voorstel bevat communautaire regelingen op het gebied van de legale 
migratie. Daarbij gaat het om criteria en voorwaarden voor de toegang en het verblijf van 
onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan. Via een 
versnelde toelatingsprocedure dienen onderdanen van derde landen een verblijfsvergunning 
(Europese blauwe kaart) te krijgen, waaraan ze een aantal sociaaleconomische rechten kunnen 
ontlenen, zoals meer mobiliteit binnen de Europese Unie na een bepaalde overgangstijd en 
gunstige voorwaarden voor gezinshereniging. 

Met het Groenboek over het beheer van economische migratie: een EU-aanpak werd in 20051

al een uitgebreid consultatieproces gestart om te komen tot een Europese aanpak van het 
beheer van de economische migratie. Het resultaat van de openbare raadpleging in 2005 was 
een brede steun voor een gemeenschappelijke Europese strategie voor het beheer van de 
economische migratie. Met het Beleidsplan inzake legale migratie2 heeft de Europese 
Commissie een pakket voorgesteld waarin de voorwaarden en procedures voor toelating voor 
bepaalde categorieën arbeidsmigranten uit derde landen wordt geregeld. De Europese 
Commissie geeft de voorkeur aan een sectorale aanpak en wil in de periode 2007-2009 vijf 
richtlijnen voorstellen op het gebied van de legale migratie (algemene kaderrichtlijn, 
hooggeschoolde arbeidskrachten, seizoenwerknemers, bezoldigde stagiairs, binnen een 
onderneming overgeplaatste personen). 

De migratie om economische redenen is een grote uitdaging voor de EU in een toenemend 
geglobaliseerde wereld met scherper wordende concurrentievoorwaarden. Nog steeds vinden 
hoogopgeleide arbeidskrachten de EU niet aantrekkelijk, wat uit de volgende cijfers blijkt. 
Vergeleken met de klassieke immigratielanden, de Verenigde Staten, Canada en Australië, 
doet het de EU in de concurrentiestrijd om de ‘slimste koppen’ minder goed. Slechts 5% van 
de hoogopgeleide migranten komt naar de EU, 55% geeft de voorkeur aan de VS of Canada. 
Daarentegen heeft de EU de meeste ongeschoolde werknemers uit de Maghreblanden 
opgenomen (87 %). Een belangrijke oorzaak voor de geringe attractiviteit van de EU als 
immigratiegebied zijn de 27 verschillende toelatingssystemen die nu nog in de EU bestaan. 
Deze vormen voor potentiële arbeidsmigranten uit derde landen aanzienlijke barrières om zich 
probleemloos te kunnen bewegen tussen de EU-lidstaten. Deze uiteenlopende 
toelatingssystemen leiden tot een concurrentiestrijd tussen de lidstaten. Slechts tien lidstaten 
kennen speciale regelingen voor de toelating van hoogopgeleide arbeidsmigranten, terwijl de 
overige lidstaten helemaal niet of sterk gesegmenteerde regelingen hebben. Slechts zes 
lidstaten beschikken over specifieke programma’s voor banen voor hoogopgeleide 
arbeidskrachten.

Het voorliggende voorstel houdt rekening met bepaalde economische feiten. Nu al klagen 
sommige lidstaten over een tekort aan hoogopgeleide arbeidskrachten, een tekort dat op de 
lange termijn niet meer gecompenseerd kan worden door arbeidskrachten uit het eigen land of 
uit andere lidstaten van de EU. Daarnaast moet rekening worden gehouden met dieper 
liggende en structurele ontwikkelingen in de EU en een bijdrage worden geleverd aan de 
oplossing van de vergrijzing. 

Algemene opmerkingen 
                                               
1 COM(2004)0811 definitieve versie van 11.1.2005.
2 COM(2005)0669 definitieve versie van 21.12.2005.
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De rapporteur wijst op de noodzaak van een omvangrijke en coherente EU-aanpak voor het 
Europese immigratiebeleid, waarin rekening wordt gehouden met ontwikkelings-, 
werkgelegenheids- en integratieaspecten. Gemeenschappelijke Europese regelingen zijn nodig 
om de migratiestromen naar en binnen Europa te beheren en illegale migratie aan banden te 
leggen. Perspectieven en mogelijkheden voor legale migratie hebben tot gevolg dat de landen 
van herkomst en doorreis belang hebben bij een gezamenlijke bestrijding van de illegale 
migratie.

Het voorstel van de Commissie om de EU aantrekkelijker te maken voor hoogopgeleide 
arbeidskrachten uit derde landen door de invoering van versnelde en flexibele 
toelatingsprocedures en het verlenen van gunstige verblijfsvoorwaarden, wordt daarom 
nadrukkelijk toegejuicht. Reeds in haar advies over het Groenboek economische migratie 
sprak de rapporteur zich uit voor de invoering van minimumnormen op het gebied van de 
economische migratie. Het voorliggende voorstel heeft niet alleen een EU-intern karakter, 
maar levert tevens een bijdrage aan de verwezenlijking van de Strategie van Lissabon. Om de 
internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden, moet de EU hoogopgeleide personen 
naar Europa halen en Europa aantrekkelijker maken voor deze personengroep. Daarvoor zijn 
snelle en onbureaucratische toelatingsprocedures en gemeenschappelijke, uniforme definities 
voor de toegang tot de 27 verschillende arbeidsmarkten in de EU van doorslaggevend belang. 
Alleen op deze wijze kan de EU zich staande houden tegenover de internationale 
concurrentie. Een op gemeenschappelijke criteria gebaseerd toelatingssysteem is een duidelijk 
signaal aan hoogopgeleide arbeidskrachten uit derde landen dat de EU een vitaal belang heeft 
bij hun inbreng op de arbeidsmarkten van de lidstaten en wil dat ze ook op de lange termijn in 
de EU blijven. Door het aanwerven van hoogopgeleide arbeidskrachten draagt de EU tevens 
bij aan de versterking van haar eigen concurrentievermogen en aan de verhoging van haar 
eigen economische groei. 

De rapporteur wijst er echter nadrukkelijk op dat de immigratie met het oog op een 
gekwalificeerde baan geen langetermijnoplossing is van de economische problemen of 
vergrijzing. De toelating van hoogopgeleide arbeidskrachten kan slechts op de korte termijn 
en kortstondig een bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen. Op middellange en 
lange termijn moeten de lidstaten nog meer maatregelen nemen op het gebied van de 
werkgelegenheid en het economische en gezinsbeleid, om het hoofd te kunnen bieden aan de 
actuele en toekomstige ontwikkelingen in de EU. 

De rapporteur wijst erop dat de economische migratie per definitie van invloed is op de 
arbeidsmarkten van de lidstaten. Daarom moeten de lidstaten ook voortaan het recht hebben 
om de mate van immigratie zelf te bepalen. Het beginsel van subsidiariteit moet gewaarborgd 
zijn, aangezien er op Europees niveau nog niet één Europese arbeidsmarkt, geen uniforme 
sociale stelsels, geen communautaire pensioenvoorziening en geen geharmoniseerde 
ziektekostenverzekeringsstelsels bestaan. Aangezien de arbeidsmarkten van de lidstaten 
onderling sterk verschillen wat betreft hun structuur moet de economische immigratie 
afgestemd zijn op de behoeften van de nationale arbeidsmarkten. De beslissing over de mate 
van immigratie en de benodigde kwalificatie van de hoogopgeleide arbeidskrachten uit derde 
landen kan daarom alleen afhankelijk van de behoefte en dus alleen in de lidstaat zelf worden 
genomen. De rapporteur onderstreept dat het voorstel voor een richtlijn de lidstaten in 
afdoende mate vrijheid moet bieden voor een nationaal arbeidsmarktbeleid. De EU-lidstaten 



PE405.726v01-00 4/4 DT\719379NL.doc

NL

dienen ook voortaan de bevoegdheid te hebben om in hun nationale wetgeving gunstige 
regelingen in het leven te roepen voor de toegang tot de eigen arbeidsmarkt. 

De immigratie van hoogopgeleide arbeidskrachten uit derde landen moet strikt voldoen aan 
het beginsel van de communautaire preferentie. Als aanvullende maatregel op nationale 
arbeidsmarktstrategieën is dit instrument alleen zinvol wanneer de vraag naar hoogopgeleide 
arbeidskrachten voor bepaalde banen niet gedekt kan worden door EU-burgers en evenmin 
door een van de ca. 18,5 miljoen onderdanen van derde landen die legaal in de EU verblijven. 
We mogen niet uit het oog verliezen dat EU-burgers uit de nieuwe lidstaten, van wie het recht 
op vrije verkeer nog enigszins wordt beperkt door bepaalde overgangsregelingen, wat betreft 
de toegang tot de arbeidsmarkt niet benadeeld mogen worden tegenover hoogopgeleide 
arbeidskrachten uit derde landen. De opleiding en doorscholing van de eigen werknemers van 
een lidstaat mogen niet worden vervangen door immigratie. Het is van belang dat een 
verstandig evenwicht wordt gevonden tussen deze twee maatregelen. Daarbij dient ook 
rekening te worden gehouden met de opname- en integratiecapaciteit van het immigratieland. 
In sommige landen zoals Duitsland is de integratie van de in de jaren zestig, zeventig en 
techtig toegestroomde immigranten nog niet eens volledig verwezenlijkt. Daarbij gaat het om 
onderdanen van derde landen die al sinds jaren dan wel decennia in de EU leven, maar nog 
steeds niet volledig zijn geïntegreerd. 

De in het voorstel voor een richtlijn voorgestelde Europese blauwe kaart is een instrument dat 
in de eerste plaats een voordeel is voor de immigratielanden teneinde bepaalde economische 
doelstellingen in deze landen (zoals groei, innovatie, economische structuur en 
loonontwikkeling) te bereiken. Daarbij gaat het om een beroepsonafhankelijke aanpak 
waaraan algemene open criteria verbonden zijn op basis waarvan een bewuste en objectief 
verifieerbare keuze van hoogopgeleide arbeidskrachten uit derde landen mogelijk is. Bij het 
aanwerven van deze hoogopgeleide arbeidskrachten gaat het niet alleen om de benutting van 
arbeidskracht. We hebben het over onderdanen van derde landen met een geheel individuele 
achtergrond, met een eigen sociaal en historisch milieu, die willen immigreren naar de EU om 
hier te werken. Daarbij is hun beslissing niet alleen gebaseerd op ‘harde factoren’ (zoals 
loonniveau en arbeidsvoorwaarden), maar ook, en dat in grote mate, op zogenaamde ‘zachte 
factoren’ zoals sociaal milieu, mogelijkheden voor de vrijetijdsbesteding en levenskwaliteit. 
In dit verband benadrukt de rapporteur dat immigratie alleen kan slagen wanneer de lidstaten 
het als hun taak en plicht zien de toegestroomde hoogopgeleide arbeidskrachten met succes te 
integreren in hun samenlevingen. 
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