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SUGGESTIES

De Commissie buitenlandse zaken verzoekt de ten principale bevoegde Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 
nemen:

1. steunt het streven om de dialogen over migratie en mobiliteit te standaardiseren in bredere 
kaders voor bilaterale betrekkingen en mobiliteitspartnerschappen, en is van mening dat 
prioriteit moet worden gegeven aan het Europees nabuurschapsbeleid als geheel in dit 
verband;

2. is ervan overtuigd dat de centrale doelstelling van de dialogen over migratie en mobiliteit 
is het ondersteunen en stimuleren van legale migratie, met inbegrip van arbeidsmigratie; 
dringt derhalve aan op concrete acties in het kader van de partnerschappen om migratie te 
vergemakkelijken, met name met betrekking tot de erkenning van kwalificaties van 
migrerende werknemers;

3. aanvaardt, indien een van de partijen niet gereed is om de volledige reeks verplichtingen 
die voortvloeien uit een mobiliteitspartnerschap aan te gaan, als alternatief kader 
gemeenschappelijke agenda's voor migratie en mobiliteit tussen de EU en derde landen, 
maar benadrukt dat dit slechts een overgangsfase kan zijn;

4. beveelt de opname van een standaardclausule inzake sociale zekerheid aan in 
associatieovereenkomsten, teneinde de overdraagbaarheid van socialezekerheidsrechten te 
verzekeren, en, met landen die niet worden gedekt door een associatieovereenkomst, 
onderhandelingen over een op EU-niveau uniforme, wederzijdse sociale 
zekerheidsovereenkomst, die volledig conform is met het EU- en het internationaal recht;

5. moedigt de EU aan op mondiaal niveau het voortouw te nemen inzake de 
overdraagbaarheid van sociale rechten, en discussies, met name in het kader van de IAO, 
over de coördinatie van de sociale bescherming en de sociale zekerheid met andere regio's 
in de wereld te bevorderen;

6. benadrukt dat, mits goed begeleid, migratie - in het bijzonder circulaire migratie – positief 
is voor de EU en tot betere betrekkingen met derde landen kan bijdragen door verbetering 
van het wederzijds begrip en samenwerking via persoonlijke contacten;

7. benadrukt dat met name in post-conflictsituaties circulaire migratie een nuttig instrument 
kan zijn om de steun van de diaspora te vergemakkelijken voor de wederopbouw van het 
land van herkomst en een permanente band met het land van bestemming helpt smeden;

8. merkt op dat voor het welslagen van dit soort samenwerking een engagement op de lange 
termijn nodig is en de EU een unieke positie inneemt om dit engagement aan te gaan via 
haar financiële instrumenten, bijvoorbeeld door ondersteuning van terugkeer- en 
integratieprogramma's met als onderdeel circulaire migratie;

9. spoort de EU aan haar inzet voor de internationale bescherming van asielzoekers te 
versterken; wil met het oog hierop:
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a) benadrukt dat de EU het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in staat moet 
stellen de samenwerking met derde landen op te voeren om de tenuitvoerlegging van 
het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) te vergemakkelijken en hen te 
helpen hun asielsystemen en nationale asielwetgeving te versterken;

b) de versterking van de regionale beschermingsprogramma's en waar nodig de 
implementatie van nieuwe programma's aanmoedigen;

c) de samenwerking met het UNHCR ter bevordering van de daadwerkelijke uitvoering 
van het Vluchtelingenverdrag van Genève stimuleren;

10. is ingenomen met de EU-portaalsite over immigratie en de oprichting van speciale 
dienstencentra voor migratie en mobiliteit, en moedigt de landen van herkomst aan 
hieraan mee te doen en kandidaat-migranten te steunen door verstrekking van informatie 
en stimulansen voor circulaire migratie;

11. moedigt de opleiding aan van het personeel bij de Europese Dienst voor extern optreden 
(EDEO), in het bijzonder van het personeel in EU-delegaties, inzake de algehele aanpak 
van migratie, om effectieve mainstreaming van het communautaire immigratiebeleid in 
haar externe optreden te verzekeren;

12. spoort de EDEO met klem aan te streven naar een meer actieve coördinerende rol in de 
externe dimensie van de uitwerking van het migratiebeleid.
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