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FÖRSLAG

Utskottet för utrikesfrågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet stöder initiativet till att standardisera dialogerna om migration och 
rörlighet till bredare ramar för bilaterala förbindelser, och ingående av partnerskap om 
rörlighet, och anser även att EU:s hela grannskapsområde ska prioriteras i detta 
sammanhang.

2. Europaparlamentet är fast övertygat om att det främsta målet för dialogerna om migration 
och rörlighet är att stödja och uppmuntra laglig migration, däribland 
arbetskraftsmigration. Parlamentet uppmanar därför till att konkreta åtgärder vidtas inom 
partnerskapen för att underlätta migrationen, särskilt genom ett erkännande av 
migrerande arbetstagares kvalifikationer.

3. Europaparlamentet godkänner som en alternativ struktur att EU och tredjeländer kommer 
fram till gemensamma agendor för migration och rörlighet om den ena parten inte är 
beredd att fullgöra alla de förpliktelser som ett partnerskap för rörlighet innebär, men 
betonar att det bara ska gälla under en övergångsperiod.

4. I syfte att säkerställa att rätten till socialförsäkring kan överföras rekommenderar 
Europaparlamentet att en ömsesidig standardbestämmelse om social trygghet införs 
i associeringsavtal och att ett ömsesidigt avtal om social trygghet som är enhetligt inom 
EU, och som helt överensstämmer med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, 
förhandlas fram med de länder som inte omfattas av något associeringsavtal.

5. Europaparlamentet uppmuntrar EU att på global nivå inta en ledande roll i frågan om 
överföring av socialförsäkringsrättigheter och att främja diskussioner, i synnerhet inom
ramen för Internationella arbetsorganisationen, om socialt skydd och samordning av social 
trygghet med andra områden i världen.

6. Europaparlamentet betonar att migrationen, om den hanteras väl och framför allt cirkulär 
migration, gynnar EU och kan bidra till bättre relationer med tredjeländer genom 
personliga kontakter som ökar den ömsesidiga förståelsen och förbättrar samarbetet.

7. Europaparlamentet betonar att cirkulär migration kan utgöra ett användbart verktyg, 
framför allt efter konflikter, för att underlätta arbetet med att stödja folkgrupper i exil så 
att ursprungslandet kan byggas upp. Den bidrar även till att skapa en fast förbindelse 
mellan ursprungslandet och destinationslandet.

8. Europaparlamentet konstaterar att det krävs ett långsiktigt engagemang för att den här 
typen av samarbete ska vara framgångsrikt och att EU genom sina finansieringsinstrument 
har en unik position i detta sammanhang, till exempel genom att gynna program för 
återvändande och integration där cirkulär migration ingår.

9. Europaparlamentet uppmuntrar med eftertryck EU att stärka sitt engagemang för 
internationellt skydd av asylsökande. I detta syfte:
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a) betonar parlamentet att EU bör göra det möjligt för Europeiska stödkontoret för 
asylfrågor att utöka samarbetet med tredjeländer för att underlätta genomförandet av 
det gemensamma europeiska asylsystemet (Ceas) och hjälpa dessa länder att stärka 
sina asylsystem och sin nationella asyllagstiftning,

b) uppmuntrar parlamentet till en förstärkning av de regionala skyddsprogrammen och 
vid behov till en tillämpning av nya program,

c) uppmuntrar parlamentet även till ett samarbete med FN:s flyktingkommissariat för att 
främja ett effektivt genomförande av Genèvekonventionen angående flyktingars 
rättsliga ställning.

10. Europaparlamentet välkomnar EU:s invandringsportal och särskilda resurscentrum för 
migration och rörlighet, och uppmuntrar ursprungsländerna att också engagera sig och 
stödja potentiella migranter genom att tillhandahålla information och incitament för 
cirkulär migration.

11. Europaparlamentet vill se att personal på Europeiska utrikestjänsten ges utbildning i den 
övergripande strategin för migration, i synnerhet personal vid EU:s delegationer, för att 
garantera en effektiv integrering av EU:s invandringspolitik i dess externa åtgärder.

12. Europaparlamentet uppmuntrar utrikestjänsten till att inta en aktivare roll vid 
samordningen av migrationspolitiken utanför EU.
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