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FORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. støtter indsatsen for at standardisere migrations- og mobilitetsdialogerne med henblik på 
at skabe bredere rammer for bilaterale forbindelser og for indgåelsen af 
mobilitetspartnerskaber og mener, at der i denne forbindelse bør gives førsteprioritet til 
Unionens naboskab som helhed;

2. er overbevist om, at det centrale formål med migrations- og mobilitetsdialogerne bør 
være at støtte og fremme lovlig migration, herunder migration af arbejdstagere; opfordrer 
derfor til, at der iværksættes konkrete foranstaltninger inden for partnerskaberne for at 
fremme migration, navnlig gennem anerkendelse af vandrende arbejdstageres 
kvalifikationer;

3. accepterer som et alternativ, hvis en af parterne ikke er klar til at indgå samtlige 
forpligtelser, der følger af et mobilitetspartnerskab, at der indgås aftaler mellem EU og 
tredjelande om en fælles dagsorden for migration og mobilitet, men understreger, at dette 
kun bør være en overgangsfase;

4. anbefaler, at der med henblik på at sikre overførsel af sociale rettigheder indføres en 
standardiseret gensidig social sikringsklausul i associeringsaftalerne, og at der forhandles 
om en fælles og gensidig EU-aftale om social sikring med lande, der ikke er omfattet af en 
associeringsaftale, som skal være i overensstemmelse med EU-lovgivningen og de 
nationale lovgivninger;

5. opfordrer EU til at indtage en førerrolle på verdensplan med hensyn til overførsel af 
sociale rettigheder og fremme drøftelser, navnlig inden for rammerne af ILO, om 
koordinering af social beskyttelse og social sikring med andre regioner i verden;

6. understreger, at migration og især cirkulær migration, hvis den forvaltes godt, kan være til 
fordel for EU og bidrage til bedre forbindelser med tredjelande ved at styrke den 
gensidige forståelse og det gensidige samarbejde gennem mellemfolkelige kontakter;

7. understreger, at cirkulær migration navnlig i post-konfliktsituationer kan være et nyttigt 
redskab til at fremme de udvandredes støtte til genopbygningen af oprindelseslandet og 
bidrage til at skabe faste forbindelser mellem det og bestemmelseslandet;

8. bemærker, at denne form for vellykket samarbejde forudsætter en langsigtet indsats, som 
EU i enestående grad er i stand til at foretage via sine finansielle instrumenter, f.eks. ved 
at støtte tilbagesendelses- og integrationsprogrammer, der omfatter cirkulær migration;

9. opfordrer kraftigt EU til at styrke sit tilsagn om international beskyttelse af asylansøgere, 
og: 
a) understreger, at EU bør gøre det muligt for Det Europæiske Asylstøttekontor at øge 

samarbejdet med tredjelande for at fremme gennemførelsen af det fælles europæiske 
asylsystem og at bistå dem med at styrke deres asylsystemer og nationale 
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asyllovgivning
b) opfordrer til en styrkelse af de regionale beskyttelsesprogrammer og gennemførelse af 

nye programmer, hvis det er nødvendigt
c) opfordrer til samarbejde med FN's Flygtningehøjkommissariat for at fremme en 

effektiv gennemførelse af Genève-flygtningekonventionen;

10. glæder sig over oprettelsen af EU-indvandringsportalen og særlige ressourcecentre for 
migration og mobilitet og opfordrer oprindelseslandene til også at involvere sig og at 
støtte potentielle migranter ved at give oplysninger om og tilskyndelse til cirkulær 
migration;

11. opfordrer til, at personalet i EU-Udenrigstjenesten, især personalet i EU-delegationerne, 
modtager undervisning i den samlede migrationsstrategi for at sikre en effektiv integrering 
af EU's migrationspolitik i dens optræden udadtil;

12. opfordrer kraftigt EU-Udenrigstjenesten til at bestræbe sig på at opnå en mere aktiv 
koordineringsrolle inden for migrationspolitikkens eksterne dimension.
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