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POBUDE

Odbor za zunanje zadeve poziva Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. podpira težnje po standardizaciji dialogov o migraciji in mobilnosti v širšem okviru 
dvostranskih odnosov ter sklepanje partnerstev za mobilnost, in je prepričan, da je treba v 
tem kontekstu dati prednost sosedstvu Unije kot celoti;

2. je prepričan, da je osrednji namen dialogov o migraciji in mobilnosti podpirati in 
spodbujati zakonito priseljevanje, tudi delovno migracijo; zato kliče k oprijemljivim 
ukrepom v sklopu partnerstev, ki bi bili migracijam v pomoč, tudi s priznavanjem 
kvalifikacij delavcev migrantov;

3. sprejema sklepanje skupnih agend o migraciji in mobilnosti med EU in tretjimi državami 
kot nadomestni okvir, kadar katera od strani ni pripravljena prevzeti vseh obveznosti, ki 
izhajajo iz partnerstva za mobilnost, pri tem pa poudarja, da bi morala to biti samo 
prehodna faza;

4. za zagotovitev prenosljivosti socialnovarstvenih pravic priporoča vključitev vzajemne 
standardne klavzule o socialni varnosti v pridružitvene sporazume ter pričetek pogajanj za 
sklenitev enotnega in vzajemnega sporazuma o socialni varnosti na ravni EU z državami, 
s katerimi ni bil sklenjen pridružitveni sporazum, ob popolnem spoštovanju evropske in 
nacionalne zakonodaje;

5. spodbuja EU, naj na globalni ravni prevzame vodilno vlogo glede prenosljivosti 
socialnovarstvenih pravic in naj predvsem v Mednarodni organizaciji dela spodbuja 
razprave o socialni zaščiti in koordiniranju socialne varnosti z drugimi svetovnimi 
regijami;

6. poudarja, da migracija, zlasti krožna, koristi EU in lahko prispeva k boljšim odnosom s 
tretjimi državami, saj krepi medsebojno razumevanje in sodelovanje prek medčloveških 
stikov;

7. poudarja, da so krožne migracije še zlasti v pokonfliktnih razmerah uporabno orodje v 
podporo diaspori pri obnovi države izvora in da pomagajo vzpostaviti trajno vez med 
domačo in namembno državo;

8. ugotavlja, da je za uspešno sodelovanje te vrste potrebna dolgoročna zavezanost, ki jo 
lahko EU uresniči prek svojih finančnih instrumentov, na primer s podporo programom za 
vračanje in vključevanje, v katerih bi bile upoštevane tudi krožne migracije;

9. močno spodbuja EU, naj se bolj zaveže mednarodni zaščiti prosilcev za azil in v ta namen:
a) poudarja, da bi morala EU omogočiti Evropskemu azilnemu podpornemu uradu 

povečano sodelovanje s tretjimi državami, da bi jim pomagal okrepiti azilni sistem in 
nacionalno zakonodajo za to področje;

b) spodbuja k okrepitvi regionalnih programov zaščite in po potrebi k izvajanju novih;
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c) spodbuja k sodelovanju z Visokim komisariatom Združenih narodov za begunce 
(UNCHR) pri pospeševanju učinkovitega izvajanja ženevske konvencije o statusu 
beguncev;

10. pozdravlja ustanovitev portala EU o priseljevanju in namenskih informacijskih centrov za 
migracije in mobilnost ter spodbuja tudi države izvora, naj se vanj vključijo ter 
morebitnim migrantom ponudijo pomoč, tako da bi jim posredovale informacije in 
spodbujale krožno migracijo;

11. spodbuja usposabljanje osebja v evropski službi za zunanje delovanje, zlasti osebja v 
delegacijah EU, za globalni pristop k migraciji, da bi zagotovili učinkovito vključevanje 
politike priseljevanja EU v njeno zunanje delovanje;

12. odločno spodbuja evropsko službo za zunanje delovanje, naj si prizadeva za dejavnejšo 
koordinacijsko vlogo v zunanji razsežnosti procesa za oblikovanje politike priseljevanja.
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