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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over integratie van migranten, gevolgen voor de arbeidsmarkt en externe dimensie van 
de coördinatie van de sociale zekerheid in de EU
2012/2131(INI).

Het Europees Parlement,

– gezien de mededeling van de Commissie van 30 maart 2012 getiteld "De externe dimensie 
van de coördinatie van de sociale zekerheid door de EU" (COM(2012)0153),

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 november 2011 getiteld "De totaalaanpak 
van migratie en mobiliteit" (COM(2011)0743),

– gezien de mededeling van de Commissie van 20 juli 2011 getiteld "Europese agenda voor 
de integratie van onderdanen van derde landen" (COM(2011)0455), 

– gezien de mededeling van de Commissie van 18 april 2012 getiteld “Naar een banenrijk 
herstel” (COM(2012)0173),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 februari 2012 
over de "Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het 
Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van des Regio’s: Europese 
agenda voor de integratie van onderdanen van derde landen (SOC/427),

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van 16 februari 2012 getiteld "Nieuwe 
Europese integratieangenda",

– gezien het gezamenlijk verslag 2012 van 20 februari 2012,

– gezien het verslag van de Commissie van 5 december 2011over de resultaten en over de 
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van de uitvoering van het Europees Fonds voor de 
integratie van onderdanen van derde landen voor de periode 2007-2009 
(COM(2011)0847),

– gezien het samenvattende verslag "Sixth meeting of the European Integration Forum: The 
involvement of countries of origin in the integration process“, Brussel, 9 en 10 November 
2011,

– gezien de studie "De integratie van migranten en haar gevolgen voor de arbeidsmarkt", 
Europees Parlement, 2011,

– gezien de studie „EMN-syntheseverslag: voorzien in de behoefte aan arbeidskracht door 
middel van migratie", Europees Parlement, 2011,

– gezien de studie „Gallup World Poll: The Many Faces of Global Migration“, IOM en 
Gallup, 2011,

– gezien de conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de 
lidstaten op 4 mei 2010 in het kader van de Raad bijeen, over integratie als aanjager van 
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ontwikkeling en sociale samenhang,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 maart 2010 
over het onderwerp "Integratie van arbeidsmigranten" (SOC/364),

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 februari 2010 
over het onderwerp "Integratie en sociale agenda" (SOC/362),

– gezien het programma van Stockholm  "Een open en veilig Europa ten dienste en ter 
bescherming van de burger" van 10 en 11 december 2009,

– gezien Richtlijn 2009/52/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 tot 
vaststelling van minimumnormen inzake sancties en maatregelen tegen werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen1,

– gezien Richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden 
voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een 
hooggekwalificeerde baan ("blauwe kaart-richtlijn")2,

– gezien Richtlijn 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 
2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer 
van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven3,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 januari 2009 over de situatie van de 
grondrechten in de Europese Unie 2004-20084,

– gezien de mededeling van de Commissie van 16 mei 2007 getiteld "Circulaire migratie en 
mobiliteitspartnerschappen tussen de Europese Unie en derde landen" (COM(2007)0248), 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 juli 2006 over strategieën en middelen voor de 
integratie van immigranten in de Europese Unie5,

– gezien Richtlijn 2005/71/EG van de Raad van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke 
procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek6, 

– gezien de mededeling van de Commissie van 1 september 2005, getiteld "Een 
gemeenschappelijke agenda voor integratie - Kader voor de integratie van onderdanen van 
derde landen in de Europese Unie" (COM(2005)0389),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 mei 2005 getiteld  Het Haags 
Programma: tien prioriteiten voor de komende vijf jaar, het partnerschap voor Europese 
vernieuwing op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht(COM(2005)0184),

                                               
1 PB L 168 van 30.6.2009, blz. 24.
2 PB L 155 van 18.06.09, blz.17.
3 PB L 348 van 24.12.08, blz.98.
4 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0019.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2006)0318.
6 PB L 289 van 03.11.05, blz.15.
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– gezien de conclusies van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen der 
lidstaten van 19 november 2004 over de gemeenschappelijke basisbeginselen voor het 
beleid inzake de integratie van immigranten in de Europese Unie, 

– gezien het programma van Tampere van 15 en 16 oktober 1999,

– gezien Richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 tot instelling van een 
algemeen kader voor gelijke behandeling in arbeid en beroep1,

– gezien Richtlijn 2000/43/EG van de Raad van 29 juni 2000 houdende toepassing van het 
beginsel van gelĳke behandeling van personen ongeacht ras of etnische afstamming2,

– gezien Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 
april 2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels3,

– gezienVerordening (EU) nr. 1231/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 
november 2010 tot uitbreiding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) 
nr. 987/2009 tot onderdanen van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet 
onder deze verordeningen vallen4,

– gezien de voorstellen van de Commissie van 30 maart 2012 met betrekking tot de 
coördinatie van de socialezekerheidsstelsels (COM(2012)0156), COM(2012)0157, 
COM(2012)0158 und COM(2012)0152),

– gezien de uitspraken van het Europees Hof van Justitie in de zaken C-214/94, C-112/75, 
C-110/73, C-247/96, C-300/84, C-237/83 und C-60/93,

– gezien de artikelen 48, 78, 79 en 352 van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie,

– gezien artikel 48 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken,  de Commissie 
buitenlandse zaken, de Commissie ontwikkelingssamenwerking en de Commissie rechten 
van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2012),

A. overwegende dat de Europese beroepsbevolking vanaf 2012 krimpt en zonder immigratie 
in de komende tien jaar met 14 miljoen mensen terugloopt;

B. overwegende dat dit gebrek aan vakbekwame werknemers ondanks een 
werkloosheidspercentage in de EU van ca. 10 % (23,8 miljoen) zich al doet gevoelen en in 
de komende jaren nog zal toenemen, en dat bij voorbeeld in 2015 tussen de 380.000 en 
700.000 IT-vacatures zullen bestaan;

                                               
1 PB L 303 van 02.12.00, blz.16.
2 PB L 180 van 19.07.00, blz. 22.
3PB L 166 van 30.04.04, blz. 1..
4 PB L 344 van 29.12.10, blz. 1.
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C. overwegende dat de EU weliswaar een gestage toestroom aan migranten kan verwachten, 
maar op wereldschaal aan de wedloop om de beste en meest getalenteerde mensen moet 
meedoen;

D. overwegende dat de aantrekkingskracht van Europa mede afhangt van een actieve start op 
de arbeidsmarkt, een geslaagde integratie, een succesvolle scholing of opleiding van 
leerlingen met een migratie-achtergrond in het kader van een cultuur die maakt dat 
migranten zich welkom voelen, en van het uit de weg ruimen van administratieve 
hinderpalen; 

E. overwegende dat uit cijfers van de Gallup World Poll 2011 blijkt dat in de gehele wereld 
het aantal potentiële migranten die verklaren bij voorkeur tijdelijk voor een arbeidsverblijf 
in een ander land het eigen land te verlaten twee maal zo groot is als het aantal dat 
permanent naar een ander land zou willen emigreren;  

F. overwegende dat een baan de sleutel naar een geslaagde integratie is;

G. overwegende dat naar schatting 1,9 tot 3,8 miljoen immigranten illegaal in de EU wonen 
en werken;

H. overwegende dat sinds 2000 dank zij de bijdrage van immigranten ongeveer een kwart 
van alle nieuw ontstane arbeidsplaatsen werd gecreëerd;

I. overwegende dat leerlingen met een migratie-achtergrond zich in het onderwijssysteem 
nog steeds in een nadelige positie bevinden en vaker dan anderen hun opleiding afbreken 
zonder een diploma te hebben behaald;

J. overwegende dat de economische globalisering hand in hand gaat met de sociale 
globalisering en dat dit vooral gevolgen heeft voor de externe coördinatie van de sociale 
zekerheid voor onderdanen van lidstaten van de EU en van derde landen;

K. overwegende dat het voor de individuele lidstaten onmogelijk zal zijn om met alle derde 
landen bilaterale, wederzijdse overeenkomsten over de sociale zekerheid te sluiten en dat 
een poging daartoe zou leiden tot een gefragmenteerd systeem met een ongelijke 
behandeling van de burgers van de diverse lidstaten van de EU, en voorts overwegende 
dat daarom optreden op Europees niveau nodig is;

L. overwegende dat de behandeling van het thema integratie van onderdanen van derde 
landen op de arbeidsmarkt en de daarmee verband houdende integratie in het algemeen 
verdeeld is over een groot aantal directoraten-generaal van de Commissie en van de 
Europese dienst voor extern optreden; 

1. benadrukt dat voor de integratie op de arbeidsmarkt en in de maatschappij een inzet van 
beide zijden nodig is, in het bijzonder bij het leren van een taal, kennis van het juridische 
en politieke stelsel, zeden, gebruiken en het deel uitmaken van de samenleving in het land 
waarin men is opgenomen;

2. is van mening dat het integratiebeleid en de integratiemaatregelen van de lidstaten 
gedifferentieerder, individueel gerichter en hoogwaardiger moeten worden, waarbij het 
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vooral noodzakelijk is een differentiëring aan te brengen tussen de verschillende 
doelgroepen, bijvoorbeeld hooggekwalificeerden en laaggekwalificeerden, EU-burgers en 
onderdanen van derde landen, migranten met en migranten zonder het vooruitzicht op een 
baan, enz.; 

3. wenst daarom dat op lokaal, nationaal en Europees niveau een alomvattende benadering 
wordt gekozen die vergelijkbaar is met de gender mainstreaming; dringt daarom aan op 
invoering van het beginsel van "integratie mainstreaming", wat inhoudt dat bij alle 
instrumenten op politiek, wetgevend en financieel terrein rekening wordt gehouden met 
integratievraagstukken; vraagt de Commissie om instelling van een multidisciplinaire 
integratiewerkgroep die zich bezighoudt met de onderwerpen integratie, (arbeids-)migratie 
en integratie op de arbeidsmarkt en die alle daarmee belaste directoraten-generaal en de 
Europese dienst voor extern optreden omvat;

4. onderstreept dat de landen van herkomst verantwoordelijkheden hebben in verband met de 
integratie op de arbeidsmarkt door taal- en voorbereidingscursussen, informatie, contacten 
met de diaspora of diensten door de in het gastland gevestigde ambassades aan te bieden;

5. verlangt dat in het kader van taal- en integratieprogramma's de geschiedenis, waarden en 
beginselen van de Europese democratie en de rechtsstaatsregels worden onderwezen en 
dat daarbij aandacht wordt besteed aan de rol van de vrouw, rechten van minderheden en 
LGBT-rechten;

6. dringt er bij de lidstaten op aan hun studenten uit het buitenland makkelijker toegang tot 
de nationale arbeidsmarkt te bieden, aangezien deze studenten door het leven in het
gastland, hun taalkennis en de afronding van een opleiding reeds in het desbetreffende 
land geïntegreerd zijn; wijst er bovendien op dat het voor de EU ook economisch 
ongunstig is de investeringen in een universitaire studie te verspelen omdat de 
betrokkenen geen arbeidsplaatsen in de EU mogen bezetten;

7. vraagt de Commissie een gemeenschappelijk Europees, op criteria gebaseerd puntenstelsel 
te ontwikkelen en in te voeren waaraan de lidstaten op vrijwillige basis kunnen 
deelnemen; constateert dat een dergelijk stelsel aan de arbeidsmarktomstandigheden moet 
worden aangepast om de werving van dringend noodzakelijke vakmensen te 
vergemakkelijken;

8. verlangt van de Commissie om in verband met het bovengenoemde puntenstelsel na te 
denken over de ontwikkeling van een internationaal platform bij EURES voor 
gestandaardiseerde banen- en deskundigheidsprofielen om zo het werven en het 
vergelijken van werkzoekende migranten te vergemakkelijken; 

9. wijst met nadruk op de aantrekkingskracht en de vereenvoudiging voor gekwalificeerde 
onderdanen van derde landen die deelneming van een lidstaat aan het bovengenoemde 
puntenstelsel  zou opleveren; 

10. onderstreept het belang van een op de behoeften gerichte, gekwalificeerde migratie en 
wenst dat de Commissie en de lidstaten samen met hun regio's en steden een 
gemeenschappelijke Europese coördinatie voor het vaststellen van de behoefte aan 
arbeidskracht invoeren om de arbeidsmigratie beter te sturen;
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11. bepleit dat een dergelijk stelsel ten minste voorziet in een lijst van beroepen die met een 
gebrek aan vakmensen kampen en in een analyse van de behoeften aan de hand van 
gegevens van werkgevers;

12. vraagt de lidstaten ondanks en wegens het voortdurende gebrek aan vakmensen de 
mobiliteit binnen de EU niet uit het oog te verliezen en, daarmee rekening houdend, ook 
de werving en de integratie van EU-burgers uit andere lidstaten op de voorgrond te 
plaatsen;

13. wenst dat migranten makkelijker toegang tot de arbeidsmarkt krijgen en dat zij kunnen 
rekenen op een snelle en betaalbare erkenning en validering van hun diploma's, 
kwalificaties en capaciteiten; 

14. doet een beroep op de Commissie en de lidstaten om de beleidsvormen ten aanzien van 
vluchtelingen en de arbeidsmarkt voor zover mogelijk te combineren en degenen die 
bescherming zoeken zo snel mogelijk toegang tot de arbeidsmarkt te bieden;

15. wenst dat migranten direct aan het begin van hun verblijf worden voorbereid op de 
arbeidsmarkt ter plaatse; wijst in dit verband op de beproefde praktijken voor de 
opneming op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld het aanwijzen van mentoren voor migranten, 
integratieloodsen en de benadering  "migranten voor migranten";

16. dringt er bij de lidstaten op aan de beproefde praktijken bij de bevordering van diversiteit 
op de arbeidsplaats uit te werken en verder te ontwikkelen, zoals coaching, steun voor 
starters, integratieprogramma's, gesubsidieerde arbeid, focusgroepen, 
diversifiëringsplannen, individuele begeleiding, training van taalkennis en van 
competenties en anti-discriminatiecampagnes;

17. wijst op de mogelijkheden die er zijn om het potentieel van de circulaire (arbeids)migratie 
te laten uitmonden in een "triple win situation", waarbij zowel de migrant als het gastland 
en het land van herkomst profiteren, en dringt er bij de lidstaten op aan zich open te 
stellen voor deze vorm van migratie;

18. vraagt de Commissie en de lidstaten om de samenwerking met derde landen op het gebied 
van de circulaire migratie te versterken en deze in onderhandelingen en overeenkomsten 
op te nemen, in het bijzonder in de "Totaalaanpak van migratie en mobiliteit" en de 
daarmee verband houdende "Migratie- en mobiliteitsdialogen", alsmede de 
mobiliteitspartnerschappen; 

19. dringt aan op de bevordering van intelligente strategieën betreffende de circulaire migratie 
die de noodzakelijke middelen en juridische garanties en voorwaarden bieden om veilige 
arbeidsplaatsen te creëren en illegale immigratie te voorkomen;

20. onderstreept dat daarbij een taal- en vaardigheidstraining voor de aankomst in het gastland 
alsmede een voorbereiding op de terugkeer zinvol zijn en herinnert aan de mogelijkheid 
om zogenaamde "pre departure desks" (bureaus die het vertrek voorbereiden) in het land 
van herkomst en in het gastland in te richten; 

21. vraagt de Commissie in dit verband zich sterker te richten op een beleid waarin de 
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behoefte aan arbeidskrachten, circulaire migratie, ontwikkelingsbeleid en buitenlands 
beleid als één geheel worden benaderd en zo'n gecombineerd beleid als prioriteit te 
behandelen; 

22. vraagt aandacht voor het feit dat veel potentiële migranten in hun land van herkomst met 
lange wachttijden in de consulaire dienst van de lidstaten te kampen hebben en dat daarom 
een snelle, betrouwbare en soepele bemiddeling voor een circulair dienstverband uiterst 
moeilijk is; verzoekt daarom de Commissie en de lidstaten intensiever na te denken over 
de opbouw van een gemeenschappelijke Europese consulaire dienst in de EU-delegaties;

23. vraagt de lidstaten om voor mensen zonder verblijfsdocumenten die door middel van een 
baan in hun levensonderhoud kunnen voorzien de weg naar de legaliteit open te stellen;

24. is verheugd over de reeds bestaande EU-overeenkomsten over de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels; 

25. toont zich in dit verband ook ingenomen met het Ibero-Amerikaans akkoord over sociale 
zekerheid en doet de suggestie de mogelijkheid te scheppen dat nog meer lidstaten dan 
Portugal en Spanje tot deze overeenkomst als platform van de Europese coördinatie 
toetreden;

26. wijst erop dat door uitvaardiging van Verordening (EU) Nr. 1231/2010 weliswaar werd 
bereikt dat de rechten op grond van Verordening (EG) Nr. 883/2004 tot onderdanen van 
beide landen werden uitgebreid, maar dat slechts bij grensoverschrijdende activiteiten 
binnen de EU aanspraak op deze rechten kan worden gemaakt, zodat de meerderheid van 
de onderdanen van derde landen is uitgesloten;

27. benadrukt dat de rechten van EU-burgers ook buiten de EU, en daarbij ook wanneer zij in 
derde landen werken of gewerkt hebben, moeten worden beschermd;

28. wenst daarom dat gestreefd wordt naar een uniforme en wederzijdse EU-benadering voor 
de coördinatie van de sociale zekerheid tegenover derde landen die voor alle EU-burgers 
en onderdanen van derde landen geldt;

29. stelt voor in dit verband ook een facultatief, vrijwillig en overkoepelend zogenaamd 
"28ste Regime" voor immigranten en EU-burgers in andere EU-staten te overwegen; 

30. benadrukt dat de aantrekkingskracht van de Europese arbeidsmarkt er ook van afhangt of 
aanspraken op pensioenen en sociale zorg overdraagbaar zijn en bij een eventuele 
terugkeer geldig blijven;

31. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, het 
Comité van de regio's, het Europees Economisch en Sociaal Comité en de nationale 
parlementen.
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TOELICHTING

De Europese Unie bevindt zich op dit moment in een periode van kentering op het gebied van 
het arbeidsbeleid.  Sinds 2012 is het voor het eerst dat in tijden van vrede in de 20e en 21e 
eeuw de beroepsbevolking krimpt. Zonder een toeneming van de immigratie zal de 
beroepsbevolking in de komende 10 jaar met nog eens 14 miljoen personen afnemen.

Dit heeft niet alleen op de lange termijn negatieve gevolgen voor het evenwicht van de 
Europese pensioenstelsels, maar zorgt op de korte en middellange termijn voor een gebrek 
aan vakkundig personeel. Dit is  - ondanks een werkloosheidspercentage in de EU van ca. 
10 % (23,8 miljoen) - nu al zichtbaar en het zal in de komende jaren nog vergeren. Zo zullen 
in 2015 in geheel Europa al tussen de 380.000 en 700.000 IT- vacatures bestaan.

Een belangrijke stap naar een oplossing van dit dubbele dilemma - teruglopen van de 
beroepsbevolking en gebrek aan vakmensen - is een gekwalificeerde immigratie. De Europese 
burgers hebben dit begrepen en uit enquêtes van de Eurobarometer blijkt dat 70% van hen 
immigranten als noodzakelijk voor de Europese economie beschouwen. 

Anderzijds is het even duidelijk dat  immigratie zonder strategie voor moeilijkheden zorgt en 
een gevaar vormt voor de concurrentiepositie van de EU. De EU moet zich op wereldschaal in 
de wedloop om de beste en meest getalenteerde mensen staande houden. Niet een 
kwantitatief, maar een kwalitatief immigratiebeleid moet het doel van de lidstaten zijn. Nu al 
is duidelijk dat het aantrekken van hooggekwalificeerde werknemers zich tot een uitdaging 
zal ontwikkelen. De integratie van andere EU-burgers en onderdanen van derde landen met 
een migratie- achtergrond zal het sociale vraagstuk van onze tijd worden.

Maar juist daar is het probleem tot op heden blijven bestaan.  Te lang hebben de lidstaten bij 
de immigratie zonder een duidelijk concept toegekeken. Dit zorgde voor het gastland, maar 
vooral voor de immigranten, voor frustratie. Tegenwoordig worden immigranten veel vaker 
door werkloosheid, „skills mismatch“ (een wanverhouding tussen kwalificatieaanbod en –
vraag), werk tegen een gering loon of het afbreken van een opleiding getroffen dan de 
autochtone bewoners van een land. Men bedenke bijvoorbeeld dat de arbeidsparticipatie van 
onderdanen van derde landen tussen de 20 en 64 jaar in de EU gemiddeld 10% onder de 
participatiegraad van de autochtone bevolking ligt.

Daarbij kan de bijdrage die de immigranten aan onze samenleving leveren niet genoeg 
worden geprezen. Sinds 2000 werd ongeveer een vierde deel van de nieuwe arbeidsplaatsen 
dankzij de bijdrage van immigranten gecreëerd.. In 2011 woonden in de 27 lidstaten van de 
EU 48,9 miljoen mensen die in het buitenland werden geboren (dat is 9,6 % van de totale 
bevolking van de EU).

Daarom is het gelijktijdig nodig de integratie in te halen en de immigratie die plaatsvindt in 
goede banen te leiden.  Deze beide activiteiten kunnen alleen succes hebben wanneer Europa 
zich ontwikkelt tot een continent waar immigranten welkom zijn. Hier mag geen plaats zijn 
voor sociale isolatie, racisme en discriminatie.

Ook moet het duidelijk zijn dat een baan de sleutel naar een geslaagde integratie is.
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De rapporteur wenst daarom dat de lidstaten overgaan tot een gedifferentieerder, meer 
individueel gericht integratiebeleid met een hogere kwaliteit. Daarbij moet vooral een 
differentiëring tussen de doelgroepen worden aangebracht. Bij integratievraagstukken komt 
het erop aan om op lokaal, nationaal en Europees niveau een alomvattende benadering te 
kiezen en met deze vraagstukken rekening te houden bij alle instrumenten op politiek, 
wetgevend en financieel terrein („Integration Mainstreaming“). 

De bestaande maatregelen van de Commissie moeten daarom worden gebundeld en hierover 
moet een betere communicatie plaatsvinden. Een eerste stap in deze richting zou de instelling 
zijn van een multidisciplinaire integratiewerkgroep die zich bezighoudt met de thema's 
integratie, (arbeids-)migratie en integratie op de arbeidsmarkt, en die alle daarmee belaste 
directoraten-generaal en de Europese dienst voor extern optreden omvat.

Verder moet een integratienetwerk van lokale en regionale bestuursinstanties worden 
gecreëerd dat volgens het "bottom up-principe" alle maatschappelijke actoren op lokaal 
niveau bij de integratiebevordering betrekt.

Om een op de behoeften gerichte migratie te bevorderen wenst de rapporteur dat de 
Commissie en de lidstaten samen met hun regio's en steden een gemeenschappelijk Europees 
stelsel voor het vaststellen van de behoefte aan arbeidskracht invoeren om zo de 
arbeidsmigratie beter in kaart te brengen en te sturen.

De Commissie zou een gemeenschappelijk Europees, op criteria gebaseerd puntenstelsel op 
vrijwillige basis moeten invoeren. De lidstaten zouden dan, voor zover ze geen eigen 
puntensysteem hebben, aan het Europese systeem kunnen deelnemen en zo het eigen 
nationale immigratiebeleid met behulp van dit instrument kunnen aanvullen en vervolmaken. 
Een dergelijk stelsel zou aan de arbeidsmarktomstandigheden kunnen worden aangepast om 
de werving van dringend noodzakelijke vakmensen te vergemakkelijken. 

Migranten moeten met gelijke rechten toegang tot de arbeidsmarkt krijgen en kunnen rekenen 
op een snelle en betaalbare erkenning en validering van hun diploma's, kwalificaties en 
capaciteiten.

Bovendien moet de Commissie een internationaal competentiekader met gestandaardiseerde 
banen- en deskundigheidsprofielen uitwerken om het werven en het vergelijken van 
werkzoekende migranten te vergemakkelijken.  

Circulaire migratie is nog een ander model dat veel beloften voor de toekomst inhoudt.  Deze 
vorm van migratie kan tot een "triple win situation" leiden, waarbij zowel de migrant als het 
gastland en het land van herkomst profiteren.

Derhalve moeten de Commissie en de lidstaten de samenwerking met derde landen op het 
gebied van de circulaire migratie versterken en dit onderwerp in onderhandelingen en 
overeenkomsten meenemen.  Ook hier moet weer in een groter kader worden gedacht  en 
moet er een middenweg tussen de behoefte aan arbeidskrachten, circulaire migratie, 
ontwikkelingsbeleid en buitenlands beleid worden gevonden. Dit moet uitmonden in een 
intelligente strategie voor circulaire migratie, die de noodzakelijke middelen en juridische 
garanties en voorwaarden biedt om veilige arbeidsplaatsen te creëren en illegale immigratie te 
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voorkomen.

Het inrichten van zogenaamde "pre departure desks" (bureaus die het vertrek voorbereiden) in 
het land van herkomst en in het gastland of de geplande invoering van hulpcentra voor 
migratie en mobiliteit in de partnerlanden die onder de mobiliteitspartnerschappen en 
"gemeenschappelijke agenda's" vallen zijn daarom zinvolle stappen.  In dit verband moet 
zeker ook de mogelijkheid worden overwogen om na te denken over de uitbouw van een 
gemeenschappelijke Europese consulaire dienst in de EU-delegaties, die zich centraal met het 
administratieve deel van de circulaire migratie zou kunnen belasten.

Tenslotte is duidelijk dat de economische globalisering hand in hand moet gaan met de 
sociale globalisering en dat dit vooral gevolgen heeft voor de externe coördinatie van de 
sociale zekerheid voor onderdanen van lidstaten van de EU en van derde landen. De 
aantrekkingskracht van de Europese arbeidsmarkt hangt er mede vanaf of aanspraken op 
pensioenen en sociale zorg overdraagbaar zijn en bij een eventuele terugkeer geldig blijven. 

De rapporteur dringt er daarom op aan dat alles wordt ondernomen om een uniform, 
transparant systeem op EU-niveau in het leven te roepen. In haar externe betrekkingen moet 
de Unie  kiezen voor een EU-benadering voor de coördinatie van de sociale zekerheid 
tegenover derde landen die voor alle EU-burgers en onderdanen van derde landen geldt.

Ook belangrijk is lering te trekken uit bestaande EU-overeenkomsten voor de coördinatie van 
de sociale zekerheid en/of het Ibero-Amerikaans akkoord over sociale zekerheid voor verdere 
Europese landen open te stellen en het als platform te gebruiken.

De rapporteur stelt tevens voor een facultatief, vrijwillig en overkoepelend zogenaamd "28ste 
Regime" voor immigranten en EU-burgers in andere EU-staten te overwegen. 
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