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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om integrationen af migranter, virkningerne for arbejdsmarkedet og den eksterne 
dimension af koordineringen af de sociale sikringsordninger (2012/2131(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 30. marts 2012 om den eksterne dimension 
af EU's koordinering af de sociale sikringsordninger (COM(2012)0153);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. november 2011 om en samlet strategi 
for migration og mobilitet (COM(2011)0743);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 20. juli 2011 om en europæisk dagsorden 
for integration af tredjelandsstatsborgere (COM(2011)0455); 

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 18. april 2012 om et opsving med høj 
beskæftigelse (COM(2012)0173);

– der henviser til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om 
Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske 
og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en europæisk dagsorden for integration af 
tredjelandsstatsborgere (SOC/427);

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af 16. februar 2012 om en ny europæisk 
integrationsdagsorden;

– der henviser til den fælles beskæftigelsesrapport 2012 af 20. februar 2012;

– der henviser til Kommissionens rapport om de opnåede resultater og de kvalitative og 
kvantitative aspekter af gennemførelsen af Den Europæiske Fond for Integration af 
Tredjelandsstatsborgere i perioden 2007-2009 (COM(2011)0847);

– der henviser til den sammenfattende rapport "Sixth meeting of the European Integration 
Forum: The involvement of countries of origin in the integration process“, Bruxelles, 9.-
10. november 2011;

– der henviser til undersøgelsen om integration af immigranter og konsekvenserne på 
arbejdsmarkedet, Europa-Parlamentet 2011;

– der henviser til undersøgelsen "EMN sammenfattende rapport: Dækning af 
arbejdskraftmanglen gennem indvandring", Europa-Parlamentet, 2011;

– der henviser til undersøgelsen "Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration", 
IOM og Gallup, 2011;

– der henviser til de konklusioner, som Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 
regeringer, forsamlet i Rådet, vedtog den 4. maj 2010 om integration som drivkraft for 
udvikling og social samhørighed;
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– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 17. marts 
2010 om integration af arbejdsmigranter (SOC/364);

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 17. februar 
2010 om integration og den sociale dagsorden (SOC/362);

– der henviser til Stockholmprogrammet "Et åbent og sikkert Europa i borgernes tjeneste og 
til deres beskyttelse" af 10.-11. december 2009;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/52/EF af 18. juni 2009 om 
minimumsstandarder for sanktioner og foranstaltninger over for arbejdsgivere, der 
beskæftiger tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold1;

– der henviser til Rådets direktiv 2009/50/EF af 25. maj 2009 om indrejse- og 
opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på højt kvalificeret 
beskæftigelse (direktivet om det blå kort)2;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/115/EF af 16. december 
2008 om fælles standarder og procedurer i medlemsstaterne for tilbagesendelse af 
tredjelandsstatsborgere med ulovligt ophold3;

– der henviser til sin beslutning af 14. januar 2009 om situationen for grundlæggende 
rettigheder i Den Europæiske Union 2004-20084;

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 16. maj 2007 om cirkulær migration og 
mobilitetspartnerskaber mellem Den Europæiske Union og tredjelande 
(COM(2007)0248);

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om strategier og midler til integration af 
indvandrere i Den Europæiske Union5;

– der henviser til Rådets direktiv 2005/71/EF af 12. oktober 2005 om en særlig 
indrejseprocedure for tredjelandsstatsborgere med henblik på videnskabelig forskning6

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 1. september 2005 om en fælles dagsorden 
for integration - en ramme for integration af tredjelandsstatsborgere i Den Europæiske 
Union (COM(2005)0389);

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 10. maj 2005 om Haag-programmet: Ti 
prioriteter for de næste fem år Partnerskabet for fornyelse i EU inden for frihed, sikkerhed 
og retfærdighed (COM(2005)0184);

– der henviser til konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes 

                                               
1 EUT L 168 af 30.6.2009, s. 24.
2 EUT L 155 af 18.6.2009, s. 17.
3 EUT L 348 af 24.12.2008, s. 98.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2009)0019.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0318.
6 EUT L 289 af 3.11.2005, s. 15.
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regeringer, forsamlet i Rådet, af 19. november om fælles grundprincipper for politikken 
for integration af indvandrere i Den Europæiske Union;

– der henviser til Tampereprogrammet af 15. og 16. oktober 1999;

– der henviser til Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle 
rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv1;

– der henviser til Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af 
princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse2;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 
2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger3;

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1231/2010 af 
24. november 2010 om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) 
nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse 
forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet4;

– der henviser til Kommissionens forslag af 30. marts 2012 om koordinering af de sociale 
sikringsordninger (COM(2012)0156), COM(2012)0157, COM(2012)0158 og 
COM(2012)0152);

– der henviser til Domstolens afgørelser i retssag C-214/94, C-112/75, C-110/73, C-247/96, 
C-300/84, C-237/83 og C-60/93;

– der henviser til artikel 48, 78, 79 og 352 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og 
udtalelser fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, 
Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget og Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling (A7-0000/2012);

A. der henviser til, at den europæiske befolkning i den erhvervsaktive alder falder fra 2012 
og uden indvandring vil falde med 14 mio. mennesker i de næste 10 år;

B. der henviser til, at denne mangel på uddannet arbejdskraft allerede er synlig, selv om 
arbejdsløsheden i EU er på ca. 10 % (23,8 mio.), og vil stige yderligere i de kommende år, 
og at der f.eks. i 2015 vil være 380.000-700.000 it-stillinger, som ikke kan besættes;

C. der henviser til, at EU ganske vist kan forvente en støt tilstrømning af migranter, men at 
EU ligger i global konkurrence om de klogeste hoveder;

                                               
1 EUT L 303 af 2.12.2000, s. 16.
2 EUT L 180 af 19.7.2000, s. 22.
3 EUT L 166 af 30.4.2004, s. 1.
4 EUT L 344 af 29.12.2010, s. 1.
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D. der henviser til, at Europas attraktivitet også afhænger af en aktiv indgang til 
arbejdsmarkedet, en vellykket integration, vellykket uddannelse af elever med 
indvandrerbaggrund inden for rammerne af en kultur, der byder velkommen, og af 
fjernelse af administrative hindringer; 

E. der henviser til, at tal fra Gallup World Poll 2011 viser, at dobbelt så mange migranter på 
verdensplan angiver, at de hellere ville forlade deres land midlertidigt for at arbejde i et 
andet land end emigrere permanent til et andet land;

F- der henviser til, at beskæftigelse er nøglen til vellykket integration;

G. der henviser til, at det skønnes, at 1,9-3,8 mio. immigranter lever og arbejder ulovligt i 
EU;

H. der henviser til, at godt en fjerdedel af de nye arbejdspladser, der er skabt siden 2000, er 
blevet mulige gennem indvandreres bidrag;

I. der henviser til, at elever med migrationsbaggrund stadig halter bagefter i 
uddannelsessystemet og hyppigere forlader skolen uden eksamen;

J. der henviser til, at økonomisk globalisering går hånd i hånd med social globalisering, og 
at dette især har konsekvenser for den eksterne koordinering af den sociale sikkerhed for 
EU-borgere og tredjelandsstatsborgere;

K. der henviser til, at det vil være umuligt for de enkelte medlemsstater at indgå bilaterale, 
gensidige aftaler med alle tredjelande om social sikring, og at et sådant forehavende ville 
føre til et opsplittet system med forskelsbehandling mellem EU-borgere; der henviser til, 
at der derfor er behov for handling på europæisk niveau;

L. der henviser til, at integration af tredjelandsstatsborgere på arbejdsmarkedet og den 
medfølgende generelle integration er fordelt på en række generaldirektorater i 
Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten; 

1. understreger, at integration på arbejdsmarkedet og i samfundet kræver et engagement fra 
begge sider, navnlig hvad angår sprogindlæring og kendskab til loven og det politiske 
system, sæder og skikke og samfundslivet i det modtagende land;

2. mener, at medlemsstaternes integrationspolitik og integrationsforanstaltninger skal være 
mere differentierede og skræddersyede og af bedre kvalitet, idet der især skal 
differentieres mellem de forskellige målgrupper, f.eks. højtkvalificerede og 
lavtkvalificerede, EU-borgere og tredjelandsstatsborgere, migranter med og uden 
jobtilbud osv.; 

3. kræver derfor, at der på lokalt, nationalt og europæisk niveau vælges en fælles model, 
sammenlignelig med Gender Mainstreaming; kræver derfor indførelse af princippet 
"integrationsmainstreaming", hvor integrationsspørgsmål medtænkes i alle politik-, 
lovgivnings- og finansinstrumenter; opfordrer derfor Kommissionen til at oprette en 
tværgående gruppe for integration, der skal beskæftige sig med integration, (arbejds-
)migration og integration på arbejdsmarkedet, og som skal omfatte alle relevante 
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generaldirektorater og EU-Udenrigstjenesten;

4. understreger oprindelseslandenes ansvar med hensyn til integration på arbejdsmarkedet 
gennem sprog- og forberedelseskurser, informationer, kontakter til diasporaen eller 
ambassadernes tjenester i værtslandet;

5. kræver, at sprog- og integrationsprogrammer formidler det europæiske demokratis og 
retsstatens historie, værdier og principper og i denne forbindelse fremhæver kvindens 
stilling, mindretalsrettigheder og LGBT-rettigheder;

6. opfordrer medlemsstaterne til at lette adgangen til det indenlandske arbejdsmarked for 
deres udenlandske studerende, da disse allerede har integreret sig ved at leve i værtslandet, 
lære sproget og tage en indenlandsk eksamen; påpeger desuden, at det også 
samfundsøkonomisk er dyrt for EU at spilde de investeringer, der er foretaget i 
universitetsuddannede, fordi de ikke må tage arbejde i EU;

7. opfordrer Kommissionen til at udvikle og indføre et fælles europæisk pointsystem, som 
bygger på kriterier, og som medlemsstaterne kan deltage i på frivillig basis; konstaterer, at 
et sådant system bør kunne tilpasses forholdene på arbejdsmarkedet for at lette 
tilflytningen for uddannet arbejdskraft, som der er presserende behov for;

8. opfordrer Kommissionen til i forbindelse med det ovenfor nævnte pointsystem at overveje 
at udvikle en international platform under EURES for standardiserede jobprofiler og 
kvalifikationsprofiler for at gøre det lettere at hverve og sammenligne arbejdssøgende 
migranter;

9. understreger, at en medlemsstats deltagelse i det ovennævnte pointsystem gør det mere 
attraktivt og enkelt for kvalificerede tredjelandsstatsborgere at søge; 

10. understreger vigtigheden af en behovsorienteret, kvalificeret migration og kræver, at 
Kommissionen og medlemsstaterne sammen med deres regioner og byer indfører en 
fælles europæisk koordinering for at fastslå behovet for arbejdskraft, så 
arbejdsmigrationen kan styres bedre;

11. anbefaler, at et sådant system mindst skal omfatte en liste over brancher, som mangler 
arbejdskraft, og en analyse af behovet på grundlag af oplysninger fra arbejdsgiverne;

12. opfordrer medlemsstaterne til - på trods af og på grund af den stadige mangel på uddannet 
arbejdskraft - ikke at glemme den interne mobilitet i EU og dermed også prioritere 
hvervning og integration af EU-borgere fra andre medlemsstater;

13. kræver, at migranter får lettere adgang til arbejdsmarkedet og kan regne med en hurtig og 
billig anerkendelse og validering af deres eksaminer, kvalifikationer og evner; 

14. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til så vidt muligt at knytte flygtninge- og 
arbejdsmarkedspolitik sammen og hurtigst muligt give mennesker, som søger beskyttelse, 
adgang til arbejdsmarkedet;

15. kræver, at migranter lige fra starten af deres ophold forberedes på det indenlandske 
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arbejdsmarked; henviser i denne forbindelse til den kendte praksis for integration på 
arbejdsmarkedet, f.eks. mentoring for migranter, integrationsvejledere og "migranter for 
migranter";

16. opfordrer medlemsstaterne til at udveksle og videreudvikle kendte metoder til at fremme 
mangfoldigheden på arbejdspladsen, f.eks. coaching, støtte til opstartsvirksomheder, 
integrationsprogrammer, arbejde med tilskud, fokusgrupper, diversificeringsplaner, 
individuel vejledning, sprog- og kompetencetræning og antidiskrimineringskampagner;

17. anerkender, at cirkulær (arbejds-)migration har potentiale til at føre til en triple win-
situation, som migranten, værtslandet og hjemlandet profiterer af; opfordrer 
medlemsstaterne til at åbne for denne form for migration;

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke samarbejdet med tredjelande 
omkring cirkulær migration og tage spørgsmålet op i forbindelse med forhandlinger og 
aftaler, navnlig i den fælles model for migration og mobilitet og de tilhørende migrations-
og mobilitetsdialoger og mobilitetspartnerskaberne;

19. kræver, at man støtter intelligente strategier til cirkulær migration, som udstyres med de 
nødvendige midler og retlige garantier og forudsætninger til at skabe sikre arbejdspladser 
og forhindre ulovlig indvandring;

20. understreger, at det i denne forbindelse er hensigtsmæssigt med sprog- og 
kompetencetræning før ankomsten til værtslandet samt forberedelse til at vende tilbage; 
minder om muligheden for at oprette såkaldte pre-departure desks 
(udrejseforberedelseskontorer) i hjem- og værtslandet; 

21. opfordrer i denne henseende Kommissionen til at styrke berøringspunkterne mellem 
behovet for arbejdskraft, cirkulær migration, udviklingspolitik og udenrigspolitik og 
behandle dem som en prioritet; 

22. henviser til, at mange potentielle migranter i deres hjemlande må kæmpe med lange 
ventetider i medlemsstaternes konsulære tjenester, og at det dermed er yderst vanskeligt at 
skabe en hurtig, pålidelig og gnidningsløs formidling i et cirkulært ansættelsesforhold; 
opfordrer derfor Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at overveje at oprette 
en fælles europæisk konsulær tjeneste i EU-delegationerne;

23. opfordrer medlemsstaterne til at åbne mulighed for, at mennesker uden papirer, som kan 
tjene til livets ophold ved at arbejde, kan opnå lovligt ophold;

24. glæder sig over de eksisterende EU-aftaler om koordinering af de sociale 
sikringsordninger; 

25. glæder sig i denne forbindelse over den iberisk-amerikanske konvention om sociale 
sikringsordninger og opfordrer til at åbne mulighed for, at også andre medlemsstater end 
Portugal og Spanien kan tiltræde denne konvention som en platform for den europæiske 
koordination;

26. henviser til, at der med udstedelsen af forordning (EU) nr. 1231/2010 ganske vist er 
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opnået en udvidelse af rettighederne på grundlag af forordning (EF) nr. 883/2004 til også 
at omfatte tredjelandsstatsborgere, men at disse rettigheder kun kan gøres gældende i 
forbindelse med grænseoverskridende aktivitet inden for EU, og at de fleste 
tredjelandsstatsborgere derfor er udelukket;

27. understreger, at EU-borgeres rettigheder også skal beskyttes uden for EU og også, når de 
arbejder eller har arbejdet i tredjelande;

28. kræver derfor, at der arbejdes for en fælles og gensidig EU-model for koordinering af de 
sociale sikringsordninger i forhold til tredjelande, som skal omfatte alle EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere;

29. opfordrer til, at man i denne forbindelse også overvejer en fakultativ, frivillig og 
overordnet såkaldt 28. ordning for immigranter og EU-borgere i andre EU-lande; 

30. understreger, at det europæiske arbejdsmarkeds attraktivitet også afhænger af, om 
pensionskrav og socialsikringskrav kan overføres og bevares ved en eventuel hjemvenden;

31. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, 
Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og de nationale 
parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Den Europæiske Union står over for en arbejdspolitisk milepæl. Siden 2012 er befolkningen i 
den erhvervsaktive alder begyndt at falde for første gang i fredstider i det 20. og 21. 
århundrede. Hvis ikke indvandringen stiger, vil denne andel af befolkningen i de kommende 
10 år falde med yderligere 14 mio. mennesker.

Dette har ikke kun negative virkninger på lang sigt på balancen i de europæiske 
pensionssystemer, det skaber også mangel på uddannet arbejdskraft på mellemlang og kort 
sigt. Denne mangel på uddannet arbejdskraft er allerede synlig, selv om arbejdsløsheden i EU 
er på ca. 10 % (23,8 mio.), og den vil stige yderligere i de kommende år. F.eks. vil der i 
allerede 2015 være mellem 380 000 og 700 000 ledige it-job i Europa.

En vigtig løsningsmodel for dette dobbelte dilemma - faldende erhvervsaktiv befolkning og 
mangel på uddannet arbejdskraft - er kvalificeret indvandring. Dette har de europæiske 
borgere forstået, og Eurobarometerundersøgelser viser, at 70 % af europæerne betragter 
indvandring som nødvendig for den europæiske økonomi. 

Det er imidlertid lige så tydeligt, at indvandring uden strategi skaber vanskeligheder og truer 
EU's konkurrenceevne. EU skal kunne klare sig i den globale konkurrence om de klogeste 
hoveder. Ikke en kvantitativ, men en kvalitativ indvandringspolitik må være medlemsstaternes 
mål. Allerede i dag står det klart, at det bliver en udfordring at tiltrække højt kvalificeret 
arbejdskraft. Integration af andre EU-borgere og tredjelandsstatsborgere med 
migrationsbaggrund bliver vor tids store sociale spørgsmål.

Det er imidlertid netop her, skoen trykker. Alt for længe har medlemsstaterne ladet 
indvandringen ske uden at have et klart koncept for den. Det har været frustrerende for 
værtslandet, men især for indvandrerne. I dag er indvandrere væsentligt oftere ramt af 
arbejdsløshed, skills mismatch (misforhold mellem kvalifikationsudbud og -efterspørgsel), 
lavtlønsarbejde og afbrudt skolegang end landenes oprindelige befolkning. Eksempelvis 
ligger beskæftigelsesandelen for tredjelandsstatsborgere mellem 20 og 64 år i gennemsnit i 
EU 10 procentpoint under andelen i landenes oprindelige befolkninger.

Samtidig kan man ikke overvurdere indvandrernes bidrag til vores samfund. Siden 2000 er 
godt en fjerdedel af de nye arbejdspladser skabt gennem indvandrernes bidrag. I 2011 boede 
der i de 27 EU-medlemsstater 48,9 mio. mennesker, som var født i udlandet (9,7 % af EU's 
samlede befolkning).

Der skal derfor samtidig ske en opfølgende integration og en styret indvandring. Det kan kun 
lykkes, hvis Europa etablerer sig som et kontinent med en kultur, der byder velkommen. Her 
har social udstødelse, racisme og diskriminering ingen plads.

Det skal også stå klart, at beskæftigelse er nøglen til vellykket integration;

Ordføreren ønsker derfor en differentieret, skræddersyet integrationspolitik af højere kvalitet i 
medlemsstaterne. I denne forbindelse er det frem for alt vigtigt at differentiere mellem 
målgrupperne. Der må vælges en fælles europæisk model for integrationsspørgsmål på lokalt, 
nationalt og europæisk niveau, og integrationsspørgsmål skal medtænkes i alle politik-, 
lovgivnings- og finansinstrumenter (integrationsmainstreaming). 
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Derfor skal Kommissionens eksisterende tiltag samles og kommunikeres bedre. Et første 
skridt i denne retning ville være at oprette en tværgående gruppe for integration, som skal 
beskæftige sig med integration, (arbejds-)migration og integration på arbejdsmarkedet, og 
som skal omfatte alle relevante generaldirektorater og EU-Udenrigstjenesten.

Desuden skal der oprettes et integrationsnet af de lokale og regionale myndigheder, som efter 
bottom up-princippet involverer alle samfundsaktører på lokalt niveau i at fremme 
integrationen.

For at fremme en behovsorienteret migration kræver ordføreren, at Kommissionen og 
medlemsstaterne sammen med deres regioner og byer indfører en fælles europæisk ordning til 
at fastslå behovet for arbejdskraft, så arbejdsmigrationen kan registreres og styres bedre.

Kommissionen bør indføre et europæisk pointsystem, som bygger på kriterier, på frivillig 
basis. Medlemsstaterne ville, hvis de ikke har deres eget pointsystem, kunne deltage i det 
europæiske system og på den måde supplere og optimere deres egen nationale 
indvandringspolitik med dette instrument. Et sådant system bør kunne tilpasses forholdene på 
arbejdsmarkedet for at lette tilflytningen for uddannet arbejdskraft, som der er presserende 
behov for. 

Migranter skal have ligeberettiget adgang til arbejdsmarkedet og kunne regne med en hurtig 
og billig anerkendelse og validering af deres eksaminer, kvalifikationer og evner.

Desuden bør Kommissionen udvikle en international kompetenceramme med standardiserede 
jobprofiler og kvalifikationsprofiler for at gøre det lettere at hverve og sammenligne 
arbejdssøgende migranter. 

Desuden er cirkulær migration en anden model med muligheder for fremtiden. Den kan og 
bør føre til en triple win-situation, som både migranten, værtslandet og hjemlandet får fordel 
af.

Desuden må Kommissionen og medlemsstaterne styrke samarbejdet med tredjelande om 
cirkulær migration og tage dette spørgsmål op i forhandlinger og aftaler. Også her skal der 
tænkes helhedsorienteret, og der skal skabes berøringspunkter mellem behovet for 
arbejdskraft, cirkulær migration, udviklingspolitik og udenrigspolitik. Dette skal føre til en 
intelligent strategi for cirkulær migration, som udstyres med de nødvendige midler og retlige 
garantier og forudsætninger til at skabe sikre arbejdspladser og forhindre ulovlig indvandring.

En helhedsorienteret model bør frem for alt omfatte sprog- og kompetencetræning før 
ankomsten til værtslandet samt en forberedelse til at vende hjem. Oprettelsen af såkaldte pre-
departure desks (udrejseforberedelseskontorer) i hjem- og værtslandet eller den planlagte 
oprettelse af ressourcecentre for migration og mobilitet (MMRC) i partnerlandene, som hører 
under mobilitetspartnerskaber og fælles dagsordener, er derfor hensigtsmæssige skridt. I 
denne forbindelse er det også en mulighed at overveje at etablere en fælles europæisk 
konsulær tjeneste i EU-delegationerne, som kunne regulere den administrative del af den 
cirkulære migration centralt.

Endelig er det klart, at økonomisk globalisering automatisk går hånd i hånd med social 
globalisering, og at dette især har konsekvenser for den eksterne koordinering af den sociale 
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sikkerhed for EU-borgere og tredjelandsstatsborgere. Det europæiske arbejdsmarkeds 
attraktivitet afhænger også af, om pensionskrav og socialsikringskrav kan overføres og 
bevares ved en eventuel hjemvenden. 

Ordføreren kræver derfor, at der gøres alt for at skabe en fælles, gennemsigtig ordning på EU-
plan. I forbindelserne udadtil må EU arbejde for en EU-model for koordinering af de sociale 
sikringsordninger i forhold til tredjelande, som skal omfatte alle EU-borgere og 
tredjelandsstatsborgere.

Første skridt i denne retning er desuden at tage ved lære af eksisterende EU-aftaler om 
koordinering af sociale sikringsordninger og/eller at åbne den iberisk-amerikanske konvention 
om sociale sikringsordninger for flere europæiske lande og benytte den som en platform.

Ordføreren opfordrer også til, at man i denne forbindelse overvejer en fakultativ, frivillig og 
overordnet såkaldt 28. ordning for immigranter og EU-borgere i andre EU-lande.


